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: چكيده

و گوناگون دربارهي معاصر مملو از بحثانديشه و» عصر جهاني«ي هاي متنوع

ها« ي پديده اي كه سبب فشرده شدن روابط اجتماعي،. است» جهاني شدن جهاني شدن به مثابه

و گسترش بيشتر مي يابد و سياسي شده است؛ روز به روز تعميق با اين همه، هم زمان. فرهنگي

» بومي گرايانه«ها در شكل نظريه هاي»خاص گرايي« با چنين روند عام گرايي، وجهي از 

به. استقبال قرار گرفته استمورد) هاي اصالتنظريه( نگارنده در نوشتار حاضر اين فرضيه را

و تاريخي به تضادهاي جدي در آزمون مي گذارد كه بومي گرايي از ابعاد مختلف معرفتي، سياسي

و تعريف اجمالي. خوردبرابر جهاني شدن همچون ادامه مدرنيته برمي به اين منظور پس از تشريح

و پيامده و طرح بحث درباره معناي جهاني شدن به چند پارادوكس موجود» بومي گرايي« اي آن

ي مزبور به عنوان نشانه هاي تائيد فرضيه اشاره مي شود ي حاضر. در نظريه رويكرد مقاله

. توصيفي تحليلي است

:واژگان كليدي

 جهاني شدن، تجدد، بومي گرايي، معرفت شناسي، جهان سوم، اصالت

                                              Email: mohammad.ghezelsofla@gmail.com 01125342102: فاكس*
: زير در همين مجله منتشر شده استهاز اين نويسنده تاكنون مقال

و ساخت هويت ملي« .1389، زمستان4 ايدئولوژي، شماره"داو"؛ قدرت سياسي 1388پاييز،3، شماره»رسانه
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 مقدمه
 هاي فكري رچوب تفكر اجتماعي، تاريخ ايران معاصر را در همرايي با جريان در چا

و مĤالً ارتباط برقرار كردن با سرشت مدرنيتهمي در) تجدد( توان تالش هايي براي تامل، فهم

صف. نظر گرفت صفبنديبديهي است به فراخور هر مقطع زماني، و معيارهاي هاي آراييها

مينظري متفاوت بود به نظر و فرهنگي چنده اند؛ اما رسد با تحوالت كالن سياسي، اقتصادي

 اهميت1.گويي آن دغدعه خاطرها تازگي پيدا كرده است» جهاني شدن«دهه گذشته تحت نام 

در. جهاني شدن بر كسي پوشيده نيست چه پديده مزبور هم چون پيامد اجتناب ناپذير تجدد

ي نوين در تداوم سرشت دراز. ار گرفته استبستر تاريخ جديد انساني قر در واقع اين پديده

و ارتباطي كنوني  و دانش بوده با تغييرات تكنولوژيك كه متكي بر آزمون، تجربه دامن تجدد

و چند اليه شده است بديهي است تحولي اين چنين، با استلزامات متفاوت. مقوله اي پيچيده

و چالشخود، واكنش به فراخور.به همراه مي آوردهاي متفاوت ها جامعه آكادميك ايراني نيز

و از جهت نگراني و دارد، چنين دغدغهخود كه بر آسيب پذيري ميراث كهن داشته ي هاي

و جهاني ها در ارتباط با بوميترديد عمده ترين دغدغهبي. خاطري را جدي گرفته است گرايي

چه مدلي از بديل كه بپرسيم ي بومي در برابر چالش ايجاد شده قابل تصورهاشدن اين است

صفاست؛ اين بديل چه مشكالتي رنج مي برند؟ آرايي ها چقدر اهميت دارند يا خود از

و جهانيبومي ميگرايان كه اين نوشتار نشان خواهد گرايان در چنين فضايي تبلور يابد اما چنان

به نظر مي و داد؛ و بنيان معرفت شناختي گرايي، هم چون راهبردي سياسي بوميرسد ساختار

كه نمي ها، در مواجهه با جهاني شدن برخود مشكالتي دارد اي پاره تواند راه برون رفتي

و. مشكالت فراهم آمده پيش روي ما بگذارد و تعريف جهاني شدن نگارنده پس از تشريح

و تناقضبيان بومي يگرايي به اين مساله  اساسي جلب خواهد كرد هاي احتمالي آن توجه را

به راهبردهاي فكري در پي ايجاد گفتارهاي مسلط همچونكه اصوالً » بومي گرايي« هر توسلي

و فرهنگ سازي همراه باشدبايد با آگاهي كه سال. سازي ها پيش پائولو اين همان چيزي است

به درستي  . ناميد مي(conscientization)» آگاهي سازي«فريره در آموزش ستم ديدگان

ي گفتمـاني معنـا پيـدا كـرده اسـته.1 سـنتي هـا يـا:ر بررسي درباره نخبگان فكري ايران اصوال با اتكا به اين گزاره هـا

و غرب گرايان، در  ، بومي گرايان  وضعيت كنوني شايد بتـوان تحليـل گـران تجددگرايان، حاميان مكتب وابستگي يا مخالفين

، 1380، جهـانبگلو، 1377بروجـردي،: در اين مورد نگاه كنيد بـه( حامي رويكرد جهاني را در برابر نوبومي گرايان قرار دارد

، 1376، آشتياني، 1380، قزلسفلي، 1376جماريان، ).1383و ايماني
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ي متاخر.1  جهاني شدن هم چون مدرنيته
بهتقريباً و مي (globalization)ي جهاني شدنكارگيري واژه نيم سده از ابداع  گذرد،

مي رسد اكنون با وام.)1998كليمنستر،( مذهب مختار«گيري از تعبير عبيد زاكاني بايد آن را به نظر

پد.ناميد» زمان به معناي گسترش مقياس،«: يده گقته شده استدر تعريفي از اين جهاني شدن

و الگو هاي تعامل  و تعميق تاثير فرا قاره اي جريانات گوناگون رشد اندازه، سرعت يافتن

و مك گرو،(»اجتماعي است  رولند رابرتسون در تعريفي دقيق تر، مفهوم جهاني).2-1: 1382هلد

به عنوان يك كل شدن را به در هم فشرده شدن جهان به جهان و تراكم آگاهي نسبت

به قول ژان كازنوو.)30: 1380رابرتسون،(داند مي ي جامعه" يك)gean Cazen euve( اين وضعيت

و جريان"همه جا حاضر و حوادث كه در آن رويدادها ي بشريت را ها همه را ايجاد كرده

وي جديد در نتيجامعه. دهدتحت تاثير قرار مي جه از حالت بسته بودن، جغرافيا داشتن، بومي

كه با جهاني شدن و فراملي بوجود آمده است محلي بودن خارج شده نوعي تعامل عوامل ملي

به تعبير ديويد هلد چند خصلت مشخص پيدا كرده است و  فراملي بودن«: ارتباطات توام شده

)(transnationalization فراگيري ،)Pervasive ness(پيوستگيو (connectivity) .رو جهان از اين

و عصر جديد هم عصر اتصال »است)The age of connexity( جديد جهاني وصل شده

.)10-11: 2000هلد،(

و فرهنگي كه در شبكه اي از جهان اي از جريانمجموعه هاي فراملي اقتصادي، سياسي

و كنترل مي هاي متعددو متكثر سبب اين جريان. كندشهرها با سرعتي فزاينده جهان را هدايت

و تقليل خطوط تمايز پيشين مي از اين حيث جهاني شدن حركتي. شودشبكه اي شدن جهان

مي. در عين حـال مقـاومت ناپذير است ما تحولي": نويسدرابرت رايش در كتـاب كـار ملـل

و سياست قرن آينده را ساختاري تازرا تجربه مي نه.ه خواهد دادكنيم كه اقتصاد ديگر

نه صنعت ملي و نه موسسه ملي اقتصاد ملي نيز دست.تكنولوژي ملي وجود خواهد داشت،

كه ما از اين مفهوم داريم از ميان خواهد رفت ي آنچه در داخل محدوده. كم با برداشتي

كه در آن زندگي مي كند آن، هاي برنده برگ. مرزهاي ملي باقي خواهند ماند، جمعيتي است

ي ابداعش خواهد بود و روحيه نگارنده در نوشتار حاضر.)70-65: 1992رايش،( توانايي توليد

ي جهاني شدن بهره مي برد ي خود از رويكرد آنتوني گيدنز در باره . براي پيش بردن فرضيه

به ويژه در كتاب  تلقي اي از اين"پيامدهاي مدرنيت"اين متفكر معاصر در اغلب آثار خود

مي دهد كه ريشه در آراي پدي  در عين حال1.ي كالسيك جامعه شناسان داردهانسلده را ارائه

و هوي.1 هـاي جهـاني شـدن از انديـشه هـاي در توضيح نظريـه) 1381(ت احمد گل محمدي در كتاب جهاني شدن فرهنگ

و. سن سيمون، كنت: پيشگام سه نسل از متفكران ياد كرده است  و لوهان از نسل دوم ماركس در نسل اول، پارسونز، دانيل بل

و ديويد هاروي از جمله متفكران نسل سوم هستند )31-55: 1386گل محمدي،(.گيدنز
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و خوش بيني بيش از حد موجود در آراي آنها در امان است اما تصريح دارد از اثبات گرايي

و امتداد مدرنيته« گيدنز با قيد اين كه1.كه تجدد ذاتا جهاني شونده است » جهاني شدن توسعه

كه جهاني شدن به اندازه تجدد قدمت دارد)63: 1990،گيدنز( مي شود يا. است؛ بر آن مدرنيته

ي نوسازي، دوره تغيير ايده و ارزشدوره ي روشنگري در ها كه در پيوند با دوره هايي بود

ي هجدهم با مجموعه اي از انديشه و سياستهافناوريها، نهادها، سده هاي اروپاييو اعمال

شدسبب ورو و سياسي و اقتصادي به ساختار جديد اجتماعي گيدنز با وجود.)9: 1388عاملي،(د

مي شود كه اين  كه جهاني شدن تعين بخش پيشرفته ترين مرحله تجدد است بر آن اين قيد

مي تواند خصلت صرف غربي آن را تقليل  مدرنيته بزرگ شده داراي چهار ركن مهم است كه

كه. دهد و اتكا به تحوالت اقتصاد مدرن عمدتا خصلت سرمايه داري دارد، صنعت گرايي

مي كند و سرانجام قدرت نظامي كه ابعاد چهار گانه آن را تكميل و كنترل . تكنولوژيك، نظارت

مي گيرد ي جهاني شدن بكار . اين در واقع هماند تعبيري است كه رولند رابرتسون از پديده

ي زبور همانا مدر به جهان گسترش پيدا به زعم او پديده كه از جامعه ي بزرگ شده است نيته

: 1380رابرتسون،( به تعبير ديگر مدرنيته اكنون در مقياسي جهاني ظرفيت يافته است. كرده است

65-78.(

بي كه در سال يكپارچه سازي« با نوشتاري تحت عنوان 1919گيدنز تحت تاثير توين

يا» جهاني به سمت جهانشمولي و آن را پيامدي از مدرنيته جهاني تلقي از حركت د كرده بود

 به صراحت. دانستپديده مذبور را تداوم نوسازي مدرن.)150-92: 1353توين بي،( كرده بود

پست مدرنيته نيز) حتي( گام نخواهيم گذاشت) مدرنيته( ما به آن سوي تجدد:نويسدمي

).28: 1993و نيز53: 1377گيدنز،( تشديد مدرنيته است

و اثرگذاري به دليل سويه هاي مختلف هاي گوناگون پديده اي ديالكتيك جهاني شدن

است چنان كه در چارچوب آن رويدادهاي يك نقطه از زمين، تاثيرهاي چه بسا متضاد در 

و امر جهاني«. مناطقي دور دست داشته باشد و ديالكتيك ها امر محلي اين ديالكتيك همان

هم«جهاني شدن در تداوم حركت مدرنيته سبب تقويت روند.)51: 1386گل محمدي،(»است به

در.مي شود)(Global interconnectedness»مربوط بودگي در اين شرايط عرصه روابط اجتماعي

و تاثير پذيري هم به همان ميزان تقويت پيدا مي  مي كند ي زمين گسترش پيدا سرتاسر كره

كه جامعه اي نمي. كند به چنان و نسبت به كناره گيري از تحوالت جهاني بگيرد تواند تصميم

بي تفاوت بماند و خطرات احتمالي آن . آثار

1.، و رابرتسون اولريش هاروي را مي توان نظريه پردازاني تلقي كرد كه بر انتقال گرايـي بـه منزلـه ورود بـه بك، ديويد هلد

ي تغييرات بنيادي است تاكيد دارند .دوره اي كه در آن دامنه
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ي بزرگ شده«يكي از پيامدهاي بديهي چنين تلقي از جهان شدن همچون آن» مدرنيته

و نياز به وابستگي و پيوندهاي متقابل مي يابد كه خاصيت شبكه اي جهان گسترش هاي است

اين حالت از تجدد به).14:1381تاملينسون،( ناگون به وجه بارز زندگي مدرن تبديل مي شودگو

و  هاخروج افراد و سويي دولت به سمت به منطقه اي خاص و متكي  از حالت درونگرانه

مي شود و فراسرزميني منجر جان تاملينسون كه پيشتر از او ياد كرديم اين. هويتي برونگرانه

ازي مهم نكته كه اين حركت تنها در قالب گذر مي شود به» نظم محلي يا بومي«را ياد آور

نه تنها فراتر از تاثيرگذاري. خالصه نمي شود» نظم كالن« و يعني و نقل هاي ارتباطات، حمل

هافناوري جديد است؛ بلكه به تحكيم هر چه بيشتر وابستگي متقابل ميان  .مي انجامدانسان

نه تنها برقراري تماس با فواصل براي مثال، توسع و فناوري جديد و نقل و حمل ه ارتباطات

هاي فرهنگي همبستگي-هاي سياسيي انواع اتحاديهدور را ممكن ساخته، بلكه پديد آورنده

به مثابه» جهاني شدن/ مدرنيته«پس.)30: 1999 نيز تاملينسون،38: تاملينسون، پيشين(جديد شده است 

ك و رفع و فرآيندي جهاني است چنان كه هاي مدرنيته، مقولهاستيتحول اي چندجانبه بوده

و يا دستگاه نظري توان تقابل با آن را ندارد . هيچ كشور

كه كنترل ناپذيري در سطح جهاني گسترش مي يابد . از ديگر تاثيرات اين تحوالت آن

به طور مثال در مفهوم. استهاي گوناگون قابل مشاهده نمودهاي اين كنترل ناپذيري در عرصه

الاقتصادي، رشد سرمايه و نقش تاثير گذار شركت هاي فراملي، گوياي كاهشمي بين للي

و تاثير ديگر آن افزايش رابطه محلي و قدرت ملي است پيامد  جهاني-قدرت اقتصاد محلي

مي.است و. كنداين شكل مناسبات اجتماعي را عوض  پديده جهاني شدن خاستگاه شديد

و بر اين اساس رويدادهاي جهاني ممكن است تحت بازتعريف روابط اجتماعي جهاني است

ي بسيار زياد از آن دارد كه فاصله به. تاثير رويدادهاي ديگر قرار بگيرد اين همانا ورود

به نام  كه آلريش بك از آن ي ريسك«جامعه اي جديد است ،(» جامعه  ياد كرده)1992بك

ك. است ي ادامه.ه مشخصه آن افزايش خطرهاي جهاني استوضعيتي به مثابه جهاني شدن

و تداخل مرزهاست پس ورود به دنياي جهاني شده از چشم انداز. تجدد،افزايش تكثر، تفاوت

به معني وارد شدن به  بحث حاضر با خاصيت بار شده از سوي ذهن نقاد مدرنيته، همانا

كه در بخش گراياي ساخت شكنانه با بوميرابطه ي مفاهيم ديگر است و بسيار ي، محلي شدن

مي گيرد و توجه قرار .بعدي مورد بررسي

ي جهانيبومي در برابر مدرنيته  گرايي
ميآيا فلسفه، روايت و انتزاعي تواند خانه، مكاني مانوس يا نوعي بازگشت هاي آرماني

كه قادر باشد حامال. اصيل را عرضه بدارد ن آن مجموعه را از چنگ تصويرسازي چنان
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و اضطراب(» ديگران« به. ايمن بدارد)هادر اينجا مدرنيته، جهاني شدنبا تمام افكار، تغييرات

ي بومي گرايي چنين است پي ريزي ساحتي از نظر: گمانم از بعد سلبي مساله اصلي انديشه

كه در پس مباني پست كولونيال يا ما بعد استعماري )( ورزي نو postcolonial بر آن است 

و اين و دستاوردي ديگر همواره با تحقير آن چه خود داشته اند همراه شده ستايش فرهنگ

كه استعمارگران هميشه خواسته و تبليغ كردههمان چيزي است يك. انداند درست چنان كه

پ» قوم برتر« كند بينش استعماري نيز خود را ارباب تحصيل كرده به رعيتش نگاه مي ندارد مي

به اين معنا، بومي گرايي چنان  و معنوي آنها را دارد و منايع مادي كه حق بهره كشي از بوميان

 پيامدهاي تاريخ امپراليسم به شمار«كه مايكل اسپرينگر به درستي آورده است از جمله 

.)37-36: 1993اسپرينگر،(» رودمي

و در گسترده تريبومي كه گرايي به مفهوم كالسيك خواستار«ن معنا همانا آموزه اي است

و ارزش »1هاي فرهنگي بومي استباز آمدن، باز آوردن يا ادامه رسوم، باورها

بومي گرايي در باورهايي عميق چون مقاومت در برابر فرهنگ غير پذيري،.)1377،30بروجردي،(

به» اصيل«ارج نهادن به هويت  و آرزوي بازگشت وو راستين قومي خويش، سنت فرهنگي

به مكان آشنا.ي بومي داردآلوده نشده كه حاكي از آرزوي بازگشت نوعي دلتنگي براي وطن

به تعبير رابرتسون نوعي. دارد است؛ با) 326: 1380رابرتسون،(» ايدئولوژي خانه« بومي گرايي

مي يابد د«: پارادايم نوستالژيك تجسم ست رفتن نگاه به تاريخ به عنوان زوال، احساس از

و احساس از دست رفتن استقالل و كمال، احساس از دست رفتن خويشتن خود »تماميت

و ايدئولوژي، محصول.)327: رابرتسون، همان( ي جهان بيني به اعتقاد نگارنده بومي گرايي به مثابه

بي مهابا از عرصه هاي و كه در نقد بدون آلترناتيو عقب ماندگي جوامع غير مدرن است

به ائتالفي با اشكال ديگر تفكرات ضد غربي چون مختلف  تجدد، خواسته يا ناخواسته

مي شود و البته شالوده شكني پسامدرن منتهي به. ماركسيسم روسي، استاليني، مكاتب وابستگي

كه عقب ماندگي: نظر مي رسد در بين اين مجموعه بتوان راهبردي واحد را سراغ گرفت اين

به تا نه ارتباطي ي ايشان نه پايه و به حاكميت سياسي نه و و فرهنگ اين كشورها دارد ريخ

و فرهنگ مصرفي جهاني شده دارد و سرمايه جهاني البته. طبقاتي، بلكه صرفا ناشي از استعمار

ازهاگفتمانبايد اضافه كرد  سنت سالم، كالسيك،«ي بومي گرايي در تالش براي حراست

و بومي در صدد اجتنا و فرهنگ عامه پسند در پيشااستعماري ب از تاثيرات فرهنگ جاري

امانوئل كاستلز در كتاب قدرت هويت، بومي.)1382:639پين،(»اندعصر جهاني شده ها بوده

و ريشه ها با عنوان  در» هويت مقاومت«گرايي را در اشكال مختلف آن بازگشت به بنيادها

و غرب از معادل.1 و ديگـر بـودگي بـرا مهرزاد بروجردي در كتاب روشنفكران ايراني ي هاي ديگر چون شرق شناسي وارونه

).19، 1277بروجردي،:رك( توضيح اين مفهوم بهره برده است
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و گسترش امواج آن را در دو دههارتباط متقابل با فرآيندهاي جهاني شدن ارزيابي كر ي ده

پس» نابودي جوامع سنتي«. اخير ناشي از عوامل مختلف مي داند ناكامي دولت ملي ايشان كه

از استقالل سياسي ناكام در پروژه نوسازي بوده اند، ناكامي در توزيع منافع اقتصادي در ميان 

و ساير تبعيض .)35-33: 1380كاستلز،(»هاي موجودسطوح مختلف جامعه

و غرب خود را باز ي مدرنيت و مخاصمه از اين رو، بومي گرايي همواره در بستر مواجهه

بومي گرايي واكنشي است منفي در برابر غرب، زيرا«: يافته است، عبدي كالنتري مي نويسد

ي فرهنگ بومي با غرب طوري بوده است كه به از دست رفتن ارزش هاي شكل مواجهه

ا مي و عقب افتادگي را در روان خودي و تحقير و همزمان احساسي از تحقير شدن نجامد

مي كرده است در دايره المعارف مفاهيم بنيادين مطالعات.)كالنتري، در منابع اينترنتي(» بوميان تشديد

و تعريف اين واژه آمده)(key concepts in postcolonial studiesما بعد استعماري   در توضيح

و بومي«: است به اشكال فرهنگي به بازگشت و ميل بومي گرايي اصطالحي است براي عالقه

و تاريخ.كه در جوامع ما قبل استعمار وجود داشته اند اين واژه به شكل مكرري با روند

).158-161: 1998گريفتث،(» پيوند خورده است،)(decolonization استعمارزدايي

يمسئله» جهانشمولي اروپا محور«يع غربي بر ايدهدر مفهومي تاريخي، اصرار جوام

مي» بومي« به مدرنيزاسيون اما از راهي جديدكرد از كوششرا عبارت . هاي غير غربي مربوط

ميدر حقيقت بومي ) وجود شناختي( اهل مدرنيته با برقراري تمايزي انتولوژيك گفتند،گرايان

س» شرق«و» غرب« ميان به و سنتي كه لطهيا مدرن و تا آنجا ي گوناگون خود ميدان داده اند

به عنوان مظهر ناسيوناليسم بومي. اندي بومي اعمال خشونت كردههافرهنگاند با توانسته گرايي

به وجود آوردن قطب شناسي مخالف اروپا مداري  فرهنگي دوران پس از استعمار، در جهت

در-هاي علميبه اعتقاد ايشان پژوهش. ذكر شده تالش كرده است و تربيتي  آموزشي

و نظريههاجهان به كار بستن مفاهيم و هايي كه با زمينه هاي تاريخيي غيرغربي بايد از ايجاد

و جهان اجتماعي، ويژگي– و بينيهاي فرهنگي هاها ي فكري اين جوامع سنخيت داشته سنت

و ناكامي در بخشي عمده. شود» اهلي« باشد و راهبردها اما با وجود شكست از اين رويكردها

نخست اين كه جهاني.ي بومي گرايي افزوده است در دوران كنوني عوامل ديگر به جاذبه

و تجدد در قرن حاضر، جهان زيست قشرهاي اجتماعي گوناگون را شدن سرمايه داري

و وابستگي هاي قومي كه هويت به وجود آمده و لذا اين احساس -دگرگون ساخته است

و ملي در معرض اضمحالل قرار گرفته استقبيله كه شكل گيري طبقات«. اي دوم اين

و غيره(اجتماعي  در صحنه) مهاجران تازه وارد، كارگران مهمان يا فصلي، شهرنشيان نسل اول

و اغواكنندگان را مهيا  سياسي، براي بومي گرايي خيلي عظيم از هواداران، ولي نعمتان، سربازان

.)35بروجردي، پيشين،(» ساخته است
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ي بومي گرايي امروزي در عصر جهاني شدنها با بهره گيري از آخرين نحله هاي جنبش ها

و حتي بخشي از تفكرات جامعه و پسامدرنيته ي مدرنيته مثل پساساخت گرايي انتقادي عليه

ي خاص خود را در  و دانش مدرن، عرصه ، ضمن واسازي مفاهيم بنيادين علم و گرايان تفكر

 cultural(»خاص گرايي فرهنگي«گرايي فرهنگي از آنها در مواجهه با عام. ذهنيت مي گشايند

particularism(مي كنند توسل به عناصر هويت بخش فرهنگي«گرايي فرهنگي خاص. حمايت

و ايده هاي گروه يا جماعتي معين تاكيد  بي همتايي شيوه هاي اعمال خاص است كه در آن بر

و.)154: 1386گل محمدي،(»دمي شو ي جوامع  محلي–ي بومي گراهاگروهالبته چنانچه تجربه

و گراييگرا نشان داده است اين خاص ها ممكن است يا حالت انزوا جويانه بگيرد يا سرسخت

و ستد فرهنگي با  و داد مطلق انديش از كار در آيد در عين حال ممكن است بر حالت تعاملي

ك و غيرممكنهاگروهترين اين راديكال.ندديگران عمل  بر آنند تفكر براي ايشان امري ممتنع

و كال علم مدرن ندارد و براي انديشيدن نيازي به غرب . نيست

و بر ساخته هاي متناقض.3  بومي گرايي
ي تعاريفي ايجابي براي تفكر) بخش دوم( آنچه در بخش پيشين  در چارچوب ارايه

با.ه شد، درك جنبه هاي مثبت اين پديده تلقي مي شوديي عرضگرابومي اما نوشتار حاضر

و ارائه شواهدي مبني بر ناسازواره هاي موجود در بطن اين نظريه در عصر جهاني  نگاه نقادانه

به نگارش در آمده است ها( از اين رو در اين قسمت اين ناسازواره هاي. شدن در) پارادوكس

ي اول اشاره به مشكالت شناخته. بررسي قرار خواهد گرفتهاي مختلف مورد جنبه مسئله

و اخالقي بومي گرايي است نه يك دست بلكه. شناسانه به روندهاي ي دوم اشاره مسئله

و گاه متعارض در بومي ناسازواره سوم. گرايي به مثابه جنبش مقاومت تاريخي است چندگانه

سگرايي در برابر ويژگيبومي چه جهاني شدن بخش اعظم. از جهاني شدن استهاي دگرگون

به امري بيهوده تبديل كرده است ذات و غرب را در بومي گرايي گرايي موجود در بحث شرق

هاي مختلف خود سبب خاص ساز در عرصهشود نيروهاي جهانيو در اين جا گفته مي

و عام گردانيدن خاص ميگردانيدن عام و از اين نيرو خود پروها راي بوميژهشوند سازي

مي سازند و بنيادين تناقض در مفاهيم سرانجام مساله. تضعيف به«و» اصالت«ي مهم بازگشت

كه نشان خواهيم داد چگونه اين تلقي» خود هاي نقادانه برگرفته از متفكران غربي منتقد است

.مدرنيته اخذ شده است
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ي شناختي.1-3 و مشكله  اخالقي–بومي گرايي
ميبه رايي با آن مواجه است،گي بوميرسد در راس تمام مشكالتي كه نظريه نظر

كه.و در نتيجه اخالقي است) معرفت شناسي( پارادوكس شناخت شناسي به اين ترتيب

كه بر اساس تلقي تمايز هستي و ذاتي بومي گرايي شكل» بيگانه«و» اصيل«شناسي بنياد نگارانه

و غير سنتي استگرفته است به نفي عمده آن مي انجامد كه غير بومي اصالت پرستش. چه

مي بومي و ستايش از تفاوت به وجود به بت سازي گرايانه در ميان حاميان آن گرايش شديد

و بد مطلق و اين تفاوت سازي خط فاصلي ميان خوب كه همه. ايجاد مي كند آورد ي چنان

و جهانشمول،هادانش به قدرت مرد سفيدي غربي، نه علومي بي طرف بلكه ذهنيت معطوف

در. پوست اروپايي را نمايندگي مي كنند چه و چه در سطح متن از اين منظر بومي گرايي

و استعمار از بعد پي اي ناسيوناليسم ريزي، گونهسطح آگاهي سياسي، پاسخي به اروپا مداري

به عقيده ادوارد سعيد. مبارزه جوست به« مثال  ترويج رواياتي توهم آميز در بومي گرايي غالبا

مي باشند اين مي پردازد كه معموال از قيود زماني جهان حاضر نيز آزاد و واقعيت مورد گذشته

لئوپولدسدارسنگوريا جنبش راستافاين negritude)(ي اصالت سياهانرهگرايش را در انگا

)(Rastafarianيا جنبش بازگشت به آفريقاي گارويت ،)Garoeyite(براي سياهان آمريكا يا 

،(»هاي ناب بينش از عصر استعماري مشاهده كردكشف ذات  نيز اسپرينكر، 250-214، 2000سعيد

1993 :36-37(.

مي توان از جهت جدلهاي پر سرو صدا به اعتقاد مهرزاد بروجردي تفكر بومي گرايي را

ي قالب ذهني تنگ نظر، نيز مورد نقادي قرار داد كه غالبا روشنفكران جهان سوم را در ورطه

، غربت زده، وطن شيدا گرفتار مي كند ناسيوناليسم بيگانه ستيز،«به اعتقاد همو. ابهام انديش

مي توان از جمله غايات ذهن توطئه نگر، روحيه به غرب ستيزي را و گرايش ي سرباز خانه اي

گر. گفتمان بومي گرايانه دانست كه اين ها، همراه ستايش غيرانتقادي ايشنياري به گفتن نيست

مي تواند براي طرح چه بومي است،  هاي ترقيخواهانه پيامدهاي شومي داسته باشدهر آن

حق.)37: 1377بروجردي،( به اين ترتيب، آميزش مجموعه اي از غوغاساالري با غايات متافيزيك،

و بيان طوماري از نابساماني و فرهنگي تمهيد شده از هاي اقتصاديروايت نوشتاري يك طرفه

مي كند كه در هر لحظه به ابزارهاي ايدئولوژيك نيرومند تجهيز جانب غرب، گفتمان مزبور را

ي راديكال هر چيز. اي باشدمي تواند زمينه ساز بسيج توده و بر ساخته در زير چتر اين تهميد

و آسيب كه به خوبي تحليل بي آن ي نكوهيده مي شود» ريتغي«شناسي شود به عرصه . تبديل

نه تنها ميعامل نابساماني» فرهنگ استعماري«به اين ترتيب شود، بلكه در درون ها تلقي

به جايگاه تبلور ارزشجامعه وي خودي نيز چه بسا، سياست دولتي، هاي غربي تمايل پيدا كند

به عنوان بلندگوي نظام عماري غربي هاي استاين سياست فراخور موقعيت از سوي روشنفكران
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ي فكري ايران قبل از انقالب. معرفي شده اند گرايي براي، بومي1357براي مثال در صحنه

كه شاهد گسيختگي ي متوسط يا دانشگاهي و اخالروشنفكران طبقه ي متعددقهاي اجتماعي

بودند فرصتي فراهم ساخت كه در نتيجه مجموعه اي از روشنفكران موازي با جنبش اعتراضي

به دست آوردن سروريبا دس و نبرد با هم تگاه حاكم در كشمكشي راهبردي براي به مبارزه ها

.رفتند

 بومي گرايي،جنبشي با روندهاي متضاد.3-2
ي بيستم تاكنون، بومي ي دوم سده گرايي براي از آغاز عصر استعمار زدايي در نيمه

و بنيا ل مختلف به خود گرفته كه علي اشكا،ه نهادن صورتي بومي از مدرنيتنمواجهه با غرب

يا رغم نتايج مثبت در گونه هايي از آن؛ اكنون يا اين روندها موضوعيت خود را از دست داده

. امكان ايجاد زمينه يا زمينه هاي مشترك ميان ايشان را در هدفي راهبردي تضعيف كرده است

سه شكل بومي گرايي قابل تصور بوده است  مقابله با استعمار است كه اولي ابزار:براين اساس،

و بلوغ ناسيوناليسم است و ظهور و بومي گرايي در شكل ملي. حاصل از استعمارزدايي گرايي

ي نظري  و پشتوانه ي خود براي ايجاد انگيزه و ريشه بخشي رهاييهاجنبشبرگشت به اصل

ج و خود محوربيني غرب پس از جنگ و پايان بخشي به سلطه گري هاني دومو ضداستعماري

قوام جواهر لعل نهرو، عبدالناصر، محمد مصدق، هايي برجسته چون مهاتما گاندي،چهره. بود

و چهره هاي انقالبي نكرومه چهره و شريعتي در ايران هاي فكري چون فرانتس فانون،آل احمد

چه گوارا، و مائوتسه دونگ، فيدل كاسترو، مثل و پاتريس لومومبا ظهور كردند  احمدبن بال

از بعد اهميت ناسيوناليسم در بومي گرايي در اين مقطع بايد.نقش تاريخي خود را ايفا كردند

و حركت هاي جسورانه،صورتي تقليدي خاطر نشان ساخت،اين ملي گرايي علي رغم اراده

و بيش تر عامل برانگيختن توده و زمينهداشت آنتوني. اي براي دموكراسي خياباني بودها

كه اسميت در تفاو و كشورهاي جهان سوم تصريح دارد مرز«ت ميان هويت ملي ميان غرب

و تاريخي، و فرهنگ مدني مشترك، جامعه سياسي، حقوقي، برابري سياسي اينها ايدئولوژي

و استنباطات  تركيبات استاندارد مدل غربي ناسيوناليسم هستند؛ اما برعكس در شرق تبارشناسي

ايحلقه و رسوم قبيلههاسنت، زبان مادري، هاي نژادي، بسيج توده هاي اينها نشانه اي،و رسم

بندي بديل تصور قومي ملت هستند كه از يك سو نشان دهنده ريشه هاي مختلف شكل

و از سوي ديگر،  و همچنين آمريكا هستند ناسيوناليسم در بسياري از كشورها در اروپاي شرقي

ش مي .)1383:311اسميت به نقل از قوام(»وندخود باعث تغييرات سياسي در اين مناطق

چه هانتينگتون ي سوم، طبق آن و شروع دوره ي بيستم  از آغاز سال هاي دهه هفتاد سده

در سطح جهاني ناميده است» آغاز موج سوم دموكراتيزاسيون«موج سوم دموكراسيدر كتاب
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به اين ترتيب،. شاهد فروكش كردن اين روند انقالبي بوديم باچه دوران مقابله هاي نظامي

و غرب متأسفانه جاي خود را به مبارزات قومي، و طبقاتي در داخل اين فرقه اي، بيگانه ديني

به احزاب متعدد واگذار. جوامع داد و ضداستعماري به اين ترتيب، نقش رهبران پيشرو سياسي

شدبومي گرايي از اين تاريخ وارد عرصه. شد آن. اي جديد به تحول نوين براي بخشي از

و بخش ديگر از اهرم مقابله با تجاوزات بيگانه پوششي براي  به دموكراسي پيوست دستيابي

و سنّت گرايي ساخت  هر چند تا سال ها ناسيوناليسم در جهان سوم. هنجارهاي گذشته

ي. الشعاع گفتمان امنيتي دو قطب درحال مبارزه در جنگ سرد هم بودتحت ضعف در پروسه

را–لت دو به خوبي آغاز شده و برخي زمينه هاي ديگر روند  ملت سازي ناكارآمدي اقتصادي

و فرهنگي.به سرعت مغشوش كرد و ناسازواره بروز تحوالت اقتصادي نقطه اوج اين تعارض

كه ترنر خاطر نشان ساخته است. جهاني بود در حقيقت جريان عمومي جهاني شدن چنان

به تحليل بردشرايط اجتماعي وفرهنگي« ترنر(»بومي گرايي را تضعيف ساخت وبه سرعت رو

از.)1384:30، به عنوان محرك دفاع ي هفتاد بومي گرايي به اين ترتيب، اگر پيش از دهه

و  به سدي عليه تحول به تدريج و اصالت بود، و استقالل سياسي واجد رسالت ناسيوناليسم

ش. پيشرفت جامعه بدل شد . گرايي تجسم عيني يافتكل دومي از بوميبه اين ترتيب،

شدسگرايي در معناي دوم پوششي براي واپبومي هاي اصيل ادعاي دفاع از ارزش. گرايي

و برخي خود را متولي بازگشت به نقطه ي بومي، روند رو به رشد جوامع را متوقف كرده

و بهشت گمشده معرفي كردند ادفي براي بنياد گرايي است در اين معنا بومي گرايي متر. طاليي

مي گيرد به اصل يا سلف صالحيه وام يك وجهه. كه اصول معرفت شناختي خود را از برگشت

و آزادي خواهي در مقابل سلطه امپرياليسم، ابزار گرايي  اصلي اين روند تكيه بر بومي گرايي

مي توانست در ميان دو شق مادي گرايانه كمونيسم. اسالمي است و كاپيتاليسم، راه اين البته

به الگويي براي ديگران تبديل شود و قابل تقدير باشد كه به نظر مي رسد اين روند. سوم اما

به مثابه. نيز ناكام مانده است يي ايدهشكل اساسي اين رهيافت بومي گرا آن است كه دين را

به گذشته متني شفاف، ميبراي مثال الع. ايستا وابدي فرض مي كند بازگشت :گويدضماء

به وسيله روند اسالميتحليل« و ايده هاي توليد يافته )ها، عقايد Islamic Trend)  در دفاع از 

كه بر بي اعتبار شده دكترين شرق شناسي است اصول فرضيه خود فقط باز توليدي از ابزارهاي

و  و غرب و.اسالم واروپا قرار داشت تمايز بين شرق كه در هر دو سطح بودشناسي اين تكرار

به نفع  مي افتد، فقط و شرق وارونه مي شود«معرفت شناسي اتفاق ،(»اسالم  اين).1383:307قوام

ي صرف به گزينه روند سرانجام در ناكامي راهبردي مناسب با جهاني شدن مدرنيته، مجبور

دربه قول برايان. سياسي است  به مثابه حركتي صرف سياسي ترنر ديگر اسالم يا جهان اسالم

و سياسي با تمام غناي موجود در آن نه امري فربه فرهنگي مي يابد . تقابل با غرب معنا
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 بومي گرايي در مواجهه با تضادهاي حاصل از جهاني شدن.3-3
به مثاب ي جهاني شدن آن را و توضيح پديده و در تعريف ه پيامد در بخش نخست

به تعبير گيدنز،. گسترش يافته ودر عين حال اجتناب ناپذير مدرنيته معرفي كرديم جهاني شدن

به پديداري  و ي تجدد را از جهاني شدن هم عبور داده و مك گرو دامنه هابرماس، ديويدهلد

مي رساند تر اما اين تمدن نه تنها ديگر غربي نيست بلكه از آن مهم. تمدن مدرن جهانشمول

و يكپارچه هم نيست بلكه  و متناقض هم است«فراگردي واحد .)19-14: 1382گيدنز،(»چند پاره

را» عرياني«جهاني شدن مرحله اي ناب از به داليلي مواضع بومي گرايي مدرنيته است كه

مي سازد مي. مخدوش ي آمريكاي التين در عبارتي معروف ي همه": گويداكتاويو پاز نويسنده

كه پژواك بهتر آن را در اين سخن". الجرم محكوم به تجدد هستندهافرهنگ  ضرب المثلي

از.»انسان محكوم به آزادي است«سارتر شنيده ايم كه تاملينسون هم چون گيدنز بر آن است

هاآنجا كه  و بازار سرمايه داري جهان– در سطح ساختاري بر مبناي دولت فرهنگ  ملت

حقسامان يافته و سرانجام اين فرآيند اند، در ها» غيريت«يقت در درون تجدد قرار گرفته اند

مي شوند ،( در آن حذف در حالي كه از يك سو ادعا براي بومي كردن.)1380:353رابرتسون

مطرح شده،اما از ديگر)آفريقايي يا آسيايي كردن معرفت شرقي كردن، اسالمي كردن،(معرفت 

به. ندي جدي از جهاني شدن هستند دستخوش فرآيهافرهنگسوي  به اين معنا، جهاني شدن

به  كه البته حاصل ورود ما مي آورد به وجود و سياستي را مي كند شدت تمايزها را تضعيف

و حتي مدرنيته متقدم  و سخت تفكر پيشامدرن عصر آنتولوژي شكسته در برابر آنتولوژي سفت

ي. هستيم كه نظامهاي با جهاني شدن صحبت كردن درباره و غربي فرهنگ هاي شرقي

مي كشيدند،دشوار مي شود ژرار لولكر با استقبال. فرهنگي مجزا، خودمختار يا مستقل را يدك

به سرعت دنياي  از جهاني شدن فرهنگي بر آن است كه در نتيجه چنين تحوالتي كشورها

و وارد روابط ميان  شو–انزواي فرهنگي را پشت سر گذاشته مي دوران تعميم.ند فرهنگي

و ارتباطات بر اين اساس گويي  يا« روابط متقابل كه فاقد مركز است شاهد تولد دنيايي هستيم

و مطالبه و مورد ادعا ، موقتي، نامطمئن، نسبي ي رقباي جهاني كه الاقل مركز آن مشكوك

.)9-8: 1384لوكلر،(تواند هر دولت ديگر باشد هستيم مي

و بربرهاي جديدنيز در كتاب Jean Christopher Rufen)( ژان كريستف روفن  امپراتوري

به پس رفت است ي كشورهاي جنوب يا جهان سوم رو اكنون. حتي معتقد است اكنون پديده

و نشان جديد پديد مي آيدمناطق خاكستري يا سرزمين« بي نام در اين مناطق اضمحالل. هاي

بيحاكميت قانون ممكن است كامل باشد  پي آورد؛ همچنانو گرايش به خشونت را در حد

و برخي مناطق آمريكا التين مشاهده مي » كنيمكه در سومالي، ليبريا، رواندا، زيمباوه

كه.)65: 1380شايگان،( مي بينيم و القاعده مضاعف بر آن در روايت بومي گرايي راديكال طالبان
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به هم و ويراني با چگونه در ناتواني برخورد مناسب با اين به راحتي از مرگ پيوستگي جهاني

مي كنند كه. آغوش باز استقبال مي شود يقيناً«واقعيت امر آن است چه اصيل يا بومي تلقي آن

و با هيچ معياري، در هيچ جامعه اي در جهان، پيشداده يا ثابت نيست بلكه بازنماي تخيل است

ي واقعي، تعريفي اصيل پي به عنوان مفهومي. دا كرده استدر جريان نوعي تجربه اما بومي

مي گيرد اصول معرفتي  مي شود كه پروژه اي اجتماعي يا فرهنگي تصميم فقط هنگامي احضار

از. خود را حول تعريفي از اقتدار پي افكند بنابراين در چنين سناريويي الزم است مجموعه اي

و بطالن افكا كه متضمني حذف و اعمال تحميل شوند و اعمالي ديگر باشد افكار از جمله(ر

و ارزشخاطرات هويت ،()هاي اخالقيها .)99: 1386ميرسپاسي

و عميق است كه از پديده هايي چون جهانگردي، ورزش  جهاني شدن مفهومي چند اليه

و حقوق اخبار جهاني، سازمان جهاني، هاي جهاني تا پديده هايي چون ايدز، مك دونالدگرايي

كه اين«. ورده استبشر سر برآ به ايجاد سطحي جديد از كثرت فرهنگي انجاميده جهاني شدن

هاامر بسياري از  به چالش كشيده است–ي مسلط سنتي دولت فرهنگ جهاني شدن. ملتها را

و غرب را در شرق شناسي بومي گرايي به امري بيهوده تبديل كرده/بخش اعظم بحث شرق

،(»است عب.)299: 1384ترنر هاارت دقيق تر با سر برآوردن به ي فرهنگي متعدد ذيل اين جهان

كه مفهومي جهاني،مدرنيته در» ديگران«مفهوم غربت جهان بيرون ديگر فاقد معناست؛ چرا

و جهانگرديي انواع حركت،هنتيج هامهاجرت به نوعي در همه جوامع كمابيش تجربه انسان

ا و در حقيقت داخلي يا بومي شده به معناي مدرنيته بزرگ شده.ستمي شود با جهاني شدن

به دليل تكثر روند هاي جهاني شدن،ما وارد عصري مي كه در آن و همپوشاني شويم تداخل

مي نورددجريان ها همه و ايستارهاي فكري را در به پايان.ي مرزها حال كه روايات اعظم

و غالباًاند ما در متن روايترسيده به سر مي بريمهاي تكثير شونده از اين منظر ديگر«. رقيب

ايو گونه)1388:22رابرتسون،(» هيچ نوع توصيف پايداري از شكل مسلط تغيير جهان وجود ندارد

مي دهد و جهاني در محلي رخ و فضاي انتولوژيك آن،. تداخل محلي در جهان با جهاني شدن

و نوعي تك ي گفتماني به مرزها از خصلتي انعطاف ناپذير خود رها شده رار پذيري گزاره ها

ي لذا به تعبير درست ديويد هلد در سده. تعبير ژاك دريدا در وراي مرزهاي ملي اتفاق مي افتد

ي مرز مواجهيم و همپوشي مرزها. جديد ما با نوعي جديد از مسئله  ما در جهاني با تداخل

مي كنيم واين تداخل بي ترديد تأثيري مضاعف بر پيكره هاي متصلّبو ساختار انديشهزندگي

و هواي«. دارد آب ي كه مسأله مي شد كه بسياري از روستاييان اعتقاد داشتند در زيمباوه گفته

كه آب وهواي آنها  ي ماورايي يا الهي دارد اما امروزه همان مردم اعتقاد دارند آنها يك وجهه

هابا  ،(»ي انرژي غرب دستخوش تحول مي شودسياست .)1999:104هلد
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كه آن را تشديد به رهيافت نظري گيدنز در باب جهاني شدن در اين نوشتار با استناد

به اين ترتيب امكان گذار از تجدد وجود ندارد از. مدرنيزاسيون معرفي كرده بر آن شديم

و پست مدرنيسم در عصر جهاني اين به درستي از نقد بر شرق شناسي كه برايان ترنر رو چنان

و شدنها و شباهت ميان نقد پست مدرن از مقوالت جهاني  آشكار ساخته، نوعي هماهنگي

مي آيدشجنب ي محلي كردن. بومي گرايي به وجود به متن گرايي معرفت،خصيصه اين هر دو

كه به نوعي موضع به كيفيت متنييا شدن و ماال مي انجامد  گيري در مقابل معرفت جهاني
(Contextual quality)آن اتوپيايي. پس پسامدرنيته، فاقد پيام سياسي روشن است.د دارند اعتقا

به مثابه ابزاري غير اصيل در اختيار بومي گرايان قرار گرفته تا بدون بنيادي روشن از  كه ساخته

و معرفت بومي . سخن بگويند)(Indigenization of Knowledge تفاوت، ناهمگني، تناقض، تضاد

ب كه ا قبول همين مكتب حتي از منظر معرفت شناسي پسا مدرني نمي شود از اما واقع آن است

اسالمي يا شرقي دفاع كرد چون طبق مالحظات اين نحله از متفكران» بومي گرايي«نوعي

ساخت شكن،واژه هاي اسالم، فرهنگ خاص يا مذهب خاص خود شكلي از فرا روايت است 

و اعتنا !لذا غير قابل درك

يي شرق شناسي در دل مدرنيته پيشين است كه از سدهي مترادف پروژهگرايي امروزبومي

و شرق مدد رسانيد؛اما حال كه فرآيند جهاني شدن» غيرت سازي«هفده به بعد به متمايز غرب

به» قوم محوري«ي تنوع فرهنگي را در جوار يكديگر تهديد كرده استهاسياستو ظهور 

س به و سوق دادن جوامع بومي اين پديده.)98: 1377پين،( وي خود محوري كمك مي كندتشديد

» قوم محوري وارونه«ي تفكرات بومي گرايي امروزي در نفي با جهاني شدن، نوعي در مواجهه

مي. است ي خصمانه تعريف كه همه چيز را از بستر رابطه شباهت اين دو گفتمان آن است

ي مركز  و رابطه به پايگان و اين رويكردهاي سلبي به فضاي. هستند پيرامون قائل–كنند

ب و نمييبينامتني و گفتگوي فرهنگي ايجاد اعتنا شده توانند امكان يا فرصتي را براي آميختگي

. يك پيامد وخيم احتمالي براي چنين قوم محوري بروز سوليپسيسيم يا من محوري است. كند

و بايد همان كس كه فقط من مي توانم خودم را بشناسم  باشي تا آن كس را بشناسياين

كه.)17: 1381في،( پديده اي بالكانيزاسيون در عصر جهاني شدن معناي عيني چنين تفكري است

و تضااردوگاه ميدهاي مسطح را در عدم تفاهم . دهد آشتي ناپذير در مقابل هم قرار

و.3-4 »بازگشت به خود« عدم اصالت بومي گرايي
ميي اصلي كه در ايننكته كه بخش بر آن تأكيد گرايي بومي«شود اين عبارت صريح است

نه چندان اصيل از نقاديمو مفاهي» اي اصيل نيستانديشه هاي بنيادين آن خود متأثر از تعدادي

وارد وارده بر مدرنيته است كه در تاريخ مدرنيته در غرب فراهم آمده واز آبشخورهاي متفاوت
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ي اجتماعيهاجنبشبه عبارت ديگر. شده استنو روشنفكراهاشجنبفضاهاي گفتماني اين

هامبتني بر ي از تاريخ مدرنيته وام گرفته شده نماينده» اصالت«يا» بازگشت به خود«ي گفتمان

راهي مشترك هستند كه از طريق آن، كشورهايي برآن هستند جريان مدرنيزاسيون را در قالب

مي گويند كه و ارزشهايي برخي از اينها نمونه هاي راديكال، عصيان. بومي سازندجهان بيني

به مثابه و چه در عصر جهاني شدن هستند و چه در گذشته ي عصياني عليه عليه مدرنيته

و جهانگرايي مدرنيته است افكار فيلسوفان ضد روشنگري، نيچه، ماركس،.عقالنيت، دانش

و ساخ به مناسبت از آن بهره برده اند گرايان امروزي را گزينش كردهتيونگر، هايدگر .و

شدطبه به نابودي ساختارهاي فراوان منجر هااز جمله. ور كلي ديناميسم مدرنيت يي در سنت

و يا زندگي غربي همچون جماعت و سياست ديني، شاهان مقتدر مطلقه آرام» خود«ها، زندگي

به مراجع جديدو هويت و  چون علم، رشد اقتصادي، هاي جمعي با بروز مدرنيته عوض شدند

ي هجدهم. دموكراسي يا قانون ارجاع شدند يو تفكراتي به انتقاد از جامعههاگروهاز سده

و تجدد پرداختند و«مهم ترين محور اين انتقادات متوجه. مدرن ي ايده طرح تاريخ جهاني

و بود كه از سوي فيلسوفان جنبش روشنگري چون ديدرو، داالمبر، هولب» پيشرفت اخ، ولتر

و بسط داده شد از. حتي كانت طرح به معني گذار و تجدد پيشرفت را همانا حاميان روشنگري

مي دانستند  به سمت خودمختاري و يقين بوسيله غير و بردگي به آزادي از قيموميت ضرورت

وي خوشبينانهو بر اين اساس فلسفه كه هابر ماس در كتاب خودمختاري اي تمهيد كردند

ميهمبس بي: داندتگي آن را شامل چهار ويژگي كه جريان مزبور ابتدا و اين انتهايي پيشرفت

و توقف ناپذير است كه پيشرفت به معني فائق آمدن بر موانع. روايتي تك خطي ديگر آن

و اخالقيات استطبيعي است كه شامل پيشداوري سوم آن كه روشنگري ميان. ها، خرافات

و بهبود  و روحي پيشرفت علمي هااخالقي و مي تواند از انسان  رابطه نيست برقرار مي كند

و سرانجام عالوه بر پيشرفت. طريق بسط علوم اجتماعي ناهنجاري جامعه را درمان كند

و دولت نيز ترقي مي ،( كنداخالقي افراد جامعه، سازمان اجتماعي يعني اقتصاد : 1986هابر ماس

138-140(.

و  مدرنيته از همان زمان تاكنون در خصوص اين ايده ها ابراز مخالفت مخالفان روشنگري

و در عين حال بر از دست. كرده اند بي وقفه سخن گفته همواره از غروب تراژيك عقل مدرن

و مواريث سنتي مويه كرده اندرفتن اصالت كه مدرنيته هيچ. ها مي شود در اين نقاديها عنوان

به.، عقل هم ابزاري شده استدستاوردي نداشته در عين حال و از محتواي خويش تهي

شده است) لوگوس( پوششي صوري بدل شده؛ عقل ذهني يا جزيي نگر جايگزين عقل اول

ي ديالكتيكي شيطاني، عقل  به آن وابسته بود كه در نتيجه به لحاظ هستي شناختي كه پيش تر

كه خرد در تكنيك)هوركهايمرآدورنو،( با ابزاري شدن به اسطوره اي جديد تبديل شده ؛ اين
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و به كه مجازي سازي، اين آخرين تكنيك،) هايدگر(بدل يافته است» تكنيك زدگي«گم شده

ي خيال منجر شده است  ي اين نقادي). بودريار(جبراً به كشتن قوه ها به لحاظي البته همه

و ساختار چنين نقادي . بوده است (authenticity)»اصالت«هايي نوعي جستجوي درست است

و دگرگوني همين. هاي پي در پي استاما در تعبير مارشال برمن اصالت مدرنيته همين تحول

و متكثر كرده است و از ديدي. است كه ما را وارد دنياي تكه تكه  به اين ترتيب

ب» خواهانهاصالت« به چشم مي خورد، تأسف خوردن ر كه در تفكر بومي گرايي به كرات

و حسرت و گسست از تجدد فرآيند نيهيليسم يا كشاندن انتقادهاي راديكال تا مرز نااميدي

به از دست رفتن باورهاي متافيزيك پيشين، عاري از فايده است اين در حالي است. خوردن

به تأسي از چنين نقادي بومي كه مي گرايي و پي بازنويسي تاريخ جوامع غربي است هايي در

ريخ را به نحوي متفاوت از اروپاييان درك كند يكي از مهم ترين محركهاي تفكر خواهد تا

كه تأثيرپذيري  به ويژه آنجا به اين جنبش مدنظر است، ارتباط» كلمات نهايي«بومي گرايي

و ضد تجدد بومي گرايان و نقدهاي محافظه كارانه فضاهاي گفتماني بومي گرايان ايراني

و ديگران استآلماني مثل نيچه، هايدگر ي آلمان در شرايط زماني خاص تحت.، يونگر جامعه

به تفكرات بومي در.گرايي دل بستتأثير عواملي از جمله شكست خارجي، تشتت سياسي

ي ناموزو و برخي عوامل ديگرنداخل، توسعه و مرج عصر جمهوري وايمار در اين.و هرج

و بدبين و پديداري حسي نوستالژيك شرايط سياسي واجتماعي نوعي احساس يأس ي عميق

كه سبب از دست رفتن چنين اصالت به كساني و كينه نسبت ي از دست رفته به گذشته نسبت

آثار فراوان چاپ شد كه بعدها در توفيق جنبش سوسيال. هايي بوده اند، شكل گرفت

ورنر براي مثال هانس فرير، ارنست يونگر، كارل اشميت،. ناسيوناليستي مددرسان بود

مي آيند و مارتين هايدگر از جمله اين نويسندگان به حساب به. سومبارت، اسوالد اشپينگلر

د يرطور ويژه هايدگر  اين ميان با مفهوم بندي هرمنوتيك از تاريخ غرب آن را به مثابه

به دنبال»يقوط از هستس«اولويت و مي خواهد دعاوي» آغازي تازه«ديده است و مي رود

او. ول مدرنيته را زير سوال ببردجهانشم و زماناز اين رو مهم ترين كتاب كوششي«هستي

يعني زوال محتوم(براي طرح مجدد پرسش هستي براي برون رفت از بحران فرهنگي معاصر 

در.)134: 1386ميرسپاسي،(» است) غرب ي مهم و زمانبه نظر مي رسد دو نكته كه هستي  است

و ديگري وجود اصالتميگراييبه درد بومي ي زوال تاريخي خورد؛ يكي مفهوم پيچيده

و» فاقد اصالت«به زعم هايدگر تاريخ مندي. تاريخي ي مدرن با آميزه اي از زندگي روزمره

از. فناورانه ساخته شده است–جهانبيني علمي  به اتفاق انسان غربي را در شرايطي اين هر دو
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 يا انسان در دوران مدرن گرفتار مي1دازاين.)405-331: 1386گر،هايد(بي ريشگي معلق كرده اند

به تن دادن در زندگي روزمره مي شود و مجبور بريدن انسان مدرن از گذشته اصيل. شود

ي مدرن در  كه» وجود تاريخي فاقد اصالت«نگران كننده است ما در جامعه زندگي مي كنيم

جامعه«پس. اسي نيست؛ راه خود را گم كرده استزير بار ميراث گذشته اي كه قابل بازشن

و نسب .)405-404:هايدگر،پيشين(» به امكانات خود كور استتمدرن، جدامانده از ميراث اصليش

كه همچون هديه اي فكري در اختيار بومي گرايي قرار مي گيرد اين است كه پيام هايدگر

و  ي مناسب خود را با هستي از دست داده بي غرب رابطه در نتيجه در حال حاضر ماالمال از

و بي اصالتي است گي،. ريشگي تجليات زوال معنوي هم آشكار است؛ مدرنيته، روزمره

و بسط داده شده است كه در عصر جهاني شدن طرح و جهان وطني پس با قرائتي. دموكراسي

ي همسان دور) عصر جهاني شدن( هايدگري از قول بومي گرايان بايد گفت دوران متاخر ه

و دانش عيني، تجسم واقعي زوال است؛ چرا كه به» هستي«ساز با دلمشغولي اش به ماديگري

از. فراموشي سپرده شده است و نقد هايدگري شباهت كالمي يا واژگاني ميان بومي گرايي

ي هايدگر از زندگي شهري،: مدرنيته فراوان است و شناخته تكرار انتقادات تحقيرآميز

پي جويي اصالت مورد نظر، نقد تكنولوژ و و مدرنيزاسيون، تالش براي پيراسته شدن آسان ي

ي مدرن به مثابه تاريخ تبديل هافلسفه و ابتكار علمي، پي جويي امر انسان  به ابژه هاي صرف

و سرانجام نوعي و فساد در پيرامون به انحطاط مصنوعي، سرآغاز هاي جديد، رهايي، توجه

د به سنّت اقتدارگرا تنها بخشي از اين شباهت در فضاي گفتماني دلبستگي پنهاني ر گرايش

. است

در باب نتايج
ي جهانيي گفتمان بومي گرايي در برابر توسعههدف نوشتار حاضر آن بود تا در مواجهه

ياچه هر گونه جهت. ها، ابعاد متناقض اين نظريه را آسيب شناسي كندشدن گيري آكادميك

و نتايج مناسب خواهد يافتنظام آمو و نقد امكان بقا طبق چنين. زشي همواره در بستر آشنايي

مي دهد : پيش فرضي نگارنده به اختصار نتايج بحث را در چند پارامتر مورد بررسي قرار

طبق رويكردهاي نظري مورد استفاده در اين نوشتار در باب جهاني شدن، اين پديده.1

ي تجدد همچون در هم فشردگي جها از) مدرنيته(ن، همانا ادامه كه ما را وارد شرايطي است

و  و ظهور تنها تمدني مدرن هابروز تمدن مدرن با كثرت.ي متعدد كرده استفرهنگ

 
1.Da-sein  ي. اسـت» انسان«و به معناي» آنجا هستن« ازواژگان كليدي هايدگر به مفهوم لغوي و از ايـن هـستنده هـا

ي خـودش اسـي. است كه از هستي خود پرستش مي كند ر مفـاهيم متافيزيـك هايدگر اين مفهوم را به كار مي گيرد تا به گفته

، گوهر يا آگاهي نشود .فيلسوفان ديگر از قبيل انسان، سوژه
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كه بيشتر. ناسازگار نيستهافرهنگ هادر حالي كه هر يك زمان تمدن يي جداگانه بودند

؛ اما اكنون گاهشماري واحد، همه)، مذهبييك زمان اسطوره اي، سنتي( خاص خود را داشتند

و تعلق مشترك هاجا حاضر بودن تمام افراد  به يكديگر چشم اندازي است كه جهاني انسان

از. شدن در برابر ديدگان قرار داده است مي توان مفهومي اي«اين شرايط نو را » تفكر سياره

. ناميد كه كوستاس آكسلوس دهه ها پيشتر به زبان آورد

هاي بومي، در مقابل اما بومي گرايي در گسترده ترين حالت گفتمان بازآوري ارزش.2

ي غربي بوده است و تخاصم با مدرنيته همچون شرايطي دائم از سلطه . الجرم در بستر مواجهه

مي داند و فريبنده از همان معنا ي امروزي . طبق چنين انگاشته اي جهاني شدن را نيز شاكله

گر.3 ايي با وجود اصرار در مباني شناختي خود در بازآوري اصالت گذشته اما بومي

سه شكل بومي گرايي با مباني متفاوت خود بيان عيني اين. جنبشي با روند هاي متضاد بود

و رهايي از آن، دوم: تضاد هستند به مثابه تسليح در برابر عصر استعمار اول ناسيوناليستي

ها به گرايي با هدف بازگشتبومي و اساساًسنت  كه به شكل گيري بنياد گرايي منجر مي شود

و در ارتباط با پديده هاي مورد عالقه، هرگز به غنا توجه» سنّت« تعريف از تك ساحتي بوده

مي شود. نمي كند به خشونت متوسل كه براي فقط سنّت مورد ادعاي خود روند. ضمن آن

ادهاي دو روند قبلي مبراست اما در ايجاد رضايت سوم الگوي پيوندي است كه هر چند از تض

و خارنبراي مدافعا و عمالًج تمدن مدرن در داخل به شكل گزينشي عمل كرده و تنها  رشد

مي اندازد به تأخير .توسعه را

در.5 و انكار ي بومي گرايي هم چنان نشان از تداوم انديشه مخالفت يا نفي انديشه

ي تمدن مدرن حاكي از آن است كه علي رغم تمام. استي فكري ايراني گفتمان ها گستره

ها. موانع،حركت آن اجتناب ناپذير است و حال تمدن  در گذشته در تعامل با هم رشد كرده اند

مي كنند كه بتوان جانشين مدرنيته. نيز همه خود را تابع تمدن مدرن ارزشي ديگر وجود ندارد

و فاصله گرفتن از خطر برخوردهاي» بومي« لقات كرده ممكن است با ماندن در قيد متع

و حتي تاريك انديشي سقوط و از سكون به جمود به چاه پرآشوب در جهان مدرن از چاله

.كنيم

و عصيانگر.6 بومي گرايي تفكر نقادانه نيست بلكه مباني آن حاكي از جهت گيري انقالبي

كه مناسبتي با شرايط كنوني ندارد اص. است و  غير نقادانه بر اين شرايط، بومي گراييرراتأكيد

و تدري به فرصتي براي آموزش و تاريخ مي كندسرا . اسطوره به جاي در واقعيت

به.7 جهاني شدن، دنياي ما را چنان كه مارشال مك لوهان دهه ها پيش آرزو كرده بود

ف. دهكده اي كوچك تبديل كرده است رماسيون هاي ورود به اين شرايط مستلزم گذار از

و قرا-مذهبي  . بيناگفتماني با دنياي خارج است- گرفتن در رابطه اي بينامتنير قومي متصلب
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به سمت متني پيش مي رويم اما اين متن مسدود شده با مركزيتي در دنياي جهاني شده ما

و كليتي واحد نيست از. خاص بازرا» پلوراليسم خودآگاه«بر اين اساس، جهاني شدن وجهي

مي كند از. توليد ي چنين آگاهي بوميان مي توانند كه در نتيجه رولند رابرتسون بر آن است

هاطريق  پي احقاق خود در قياس با وضعيت جهاني برآيندجنبش و بين قاره اي در .ي فراملي

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

د:، تهران جامعه شناسي جهاني شدن،1387آشفته تهراني،.1 .انژهنشر

نو:، ترجمه مراد فرهاد پور، تهرانتجربه مدرنيته، 1379برمن، مارشال،.2 .طرح

غر، 1377مهرزاد، بروجردي،.3 و ، تهرانبروشنفكران ايراني ي جمشيد شيرازي .فرزان روز:، ترجمه

و حسن چاوشيان، تهرانفرهنگ وزندگي روزمره، 1386 بنت، اندي،.4 .اناختر:، ترجمه ليال جوافشاني

ي پيام يزدانجو، تهرانفرهنگ انديشه انتقادي، 1382 پين، مايكل،.5 .مركز:، ترجمه

هاوگو گفت«، 1377 پين، ايرمگارد،.6 در»و موانع قوم مدارانه فرهنگ سـازمان:، تهـرانو گـوي تمـدن هـا چيستي گفت،

.مدارك فرهنگي انقالب اسالمي

، آرنولد،.7 .امير كبير:، ترجمه ابوطالب صارمي، تهراني آزمايشتمدن در بوته، 1377توين بي

.هاي فرهنگيدفتر پژوهش:، ترجمه محسن حكيمي، تهران، جهاني شدن وفرهنگ1381،تاملينسون، جان.8

و جهاني شدن، 1384ترنر، برايان،.9 ي محمدعلي محمدي، تهرانشرق شناسي ،پست مدرنيسم .نشر يادآوران:، ترجمه

. ثالث: ،ترجمه كمال پوالدي، تهرانتئوري هاي اجتماعي وفرهنگ جهاني: جهاني شدن، 1380،رولند،رابرتسون. 10

 ،ترجمـه مـسعود جهـاني شـدن در كتـاب"مالحظـات مقـدماتي: گفتمان هاي جهاني شـدن"،1388رابرتسون، رولند،. 11

.وزارت ارشاد: مظاهري، تهران

، فرهنگ،. 12 ني:، تهرانيان امروزمشكله هويت ايران، 1382رجايي .نشر

، تهرانشرق شناسي، 1382سعيد ،ادوارد،. 13 ي عبدالرحيم گواهي .دفتر نشر فرهنگ اسالمي:، ترجمه

، ادوارد،. 14 و، 1382سعيد ي اكبر افسري، تهرانامپرياليسم فرهنگ . توس:، ترجمه

ني: آزاده،تهران، ترجمه محمداخالق جهاني شدن ،؛ يك جهان؛1388سينگر، پيتر،. 15 .نشر

.فرزان روز:، ترجمه فاطمه ولياني، تهرانافسون زدگي جديد، 1380شايگان، داريوش،. 16

، سعيد رضا،. 17 ها"، 1388عاملي و نظريه .وزارت ارشاد:، تهرانجهاني شدندر كتاب" جهاني شدن ها؛ مفاهيم

ي علوم اجتماعي با نگرش چند، 1381في، برايان،. 18 نو:، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران فرهنگيفلسفه .طرح

، عبدالعلي،. 19 و جهان سوم، 1383قوام و بين المللي:، تهرانجهاني شدن .دفتر مطالعات سياسي

ها، 1381علمداري، كاظم،. 20 و گفتگوي تمدن .توسعه:، تهراننقدي بر نظريه برخورد

، ايمانوئل،. 21 ؟«، 1381كانت ، ترجمـه از مدرنيسم تا پست مدرنيسمدر،» روشنگري چيست ي الرنـس كيهـون ، ويراسته

.نشرني: عبدالكريم رشيديان، تهران

22 .، ، عبدي ، منابع اينترنتي به آدرس» نقد بومي گرايي جديد« كالنتري . www.nilgoon.org-:در نيلگون

.علمي:ان، ترجمه محسن ثالثي، تهرفراسوي چپ وراست، 1344گيدنز، آنتوني،. 23

، آنتوني،. 24 .مركز:، ترجمه محسن ثالثي، تهرانپيامد هاي مدرنيست، 1381گيدنز

و فرهنگ«، 1382گل محمدي، يحيي،. 25 ، درعصر جهاني شدن در فرهنگ» جهاني شدن بـه كوشـش محمـد توحيـد نـام

.روزنه:تهران
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تهجهاني شدن فرهنگي، 1384لوكلر،ژرار،. 26 . وزارت امور خارجه: ران، ترجمه سعيد كامران،

نو:، ترجمه جالل توكليان، تهرانتأملي بر مدرنيته ايراني، 1383مير سپاسي،علي،. 27 .طرح

.توسعه:، ترجمه عباس مخبر، تهرانروايت هاي يأس واميد: روشنفكران ايران،1386،مير سپاسي،علي. 28

و مك گرو،. 29 و مخالفا، 1382هلد مسآننجهاني شدن و فرهنگي:عود كرباسيان، تهران، ترجمه .علمي

و زما، 1386هايدگر، مارتين،. 30 .ققنوس:، ترجمه سياوش جمادي، تهراننهستي
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