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   ٢٠٠٧ دسامبر ١۶

 
 بومي گرايي در برابر پيشرفت جوامع اروپايي

 نقد بومي گرايي جديد ـ بخش دوم

 
 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
 

آغاز كرديم،  نگاهي مي اندازيم به زمينه يا بستري كه » نقد بومي گرايي جديد«در ادامهء بحثي كه با عنوان 
اين بستر، نخست پيشرفت جوامع اروپايي در عصر جديد . در آن بومي گرايي پديد مي آيد و رشد مي كند

است و سپس گسترش اين جوامع و دست اندازي آنها به سرزمين ها و قاره هاي غيراروپايي به شكل 
 . استعمار و استعمار نو

 
پيش از اين گفتيم كه بومي گرايي واكنشي است منفي در برابر غرب، زيرا شكل مواجههء فرهنگ بومي با 

ري بوده است كه به از دست رفتن ارزش هاي خودي مي انجاميده و همزمان احساسي از تحقير غرب طو
 . شدن و صغارت و عقب افتادگي را در روان بوميان تشديد مي كرده است

 
غرب و مدرنيت اروپايي مظهر و نمايندهء روشنگري و خرد، پيشرفت تمدني و ترقي مدني، علم و دانش 

) سفيدپوست(ي، و امكانات بيشتر براي سعادت بوده است؛ دست كم نزد خود انسان برتر، آزادي، دموكراس
 . اروپايي

 
اما همين مدرنيت غربي ــ كه قادر است به خود به ديدهء انتقادي نيز بنگردــ براي نخستين بار از زبان 

راني بودند كه  منتقدان غربي خود نخستين روشنفك. را نيز تشريح كرد» پيشرفت«منتقدان اش سوي ديگر 
 .در روند عقالني شدن جوامع اروپايي جنبه هاي تاريك و تخريب كننده را هم تشخيص دادند

 
 ديناميسم مدرنيت و نابودي ساختارهاي سنتي
نخست در رنسانس و پس از آن در نهضت روشن . در غرب، انتقاد از جامعهء مدرن و تجدد تازگي ندارد

و هجدهم ميالدي، كساني كه از ارزش ها و مفاهيم ديني دفاع مي كردند، انديشي اروپايي در قرون هفدهم 
يا حامي امتيازات و سلسله مراتب فئودالي بودند، در برابر علوم جديد و تفكر عقل گرا و جهان بيني 
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اين دوران كه عصر رونق و گسترش وجه توليد سرمايه داري صنعتي . اومانيستي واكنش نشان مي دادند
عت و شتابي كه در تاريخ سابقه نداشت، روابط و ساختارهاي سنتي را نابود و طبقات وابسته به بود، با سر

آرامش وسكون زندگي روستايي و . زمين را از محيط طبيعي خود جاكن كرده به شهرها پرتاب مي كرد
ست و عادات هزار ساله در كوران تكنولوژي توليد و شهرنشيني و رشد ماشين و بازار، از هم مي گس

 . هزارپاره مي شد
 

يكي از بهترين و زنده ترين توصيف ها از اين تحرك و شور تمدن بوروژوايي و نقش انقالبي ِ سرمايه 
بورژوازي در تاريخ نقش انقالبي «آنها مي نويسند، . داري، به قلم ماركس و انگلس به تحرير در آمده است

بي [افت، تمام مناسبات فئودالي  و پدرساالري و بورژوازي هرجا تسلط ي. بسيار مهمي ايفا كرده است
اش » سروران طبيعي«رشته هاي فئودالي رنگارنگي را كه انسان را به . را در هم كوبيد] پيرايگي روستايي

ي بي » نقدينه«پيوند مي داد، بي رحمانه از هم گسست و ميان انسانها رشتهء ديگري جز سودجويي عريان و 
عشه هاي روحاني ناشي از جذبهء مذهبي، شور و هيجان شوآليه مĤبانه و تأثرات ر. عاطفه، برجا نگذاشت

بورژوازي ارزش شخصي انسان را به . احساساتي ِ عاميانه را در آب يخ حسابگري خودخواهانه غرق ساخت
 با بورژوازي از هرنوع فعاليتي كه تا آن زمان محترم شناخته مي شد و. . . ارزشي براي مبادله تبديل كرد 

بورژوازي نمي تواند به هستي خويش ادامه دهد . . . توقير و تكريم بدان مي نگريستند، هالهء قدس برگرفت
حال آنكه . كند] متحول[مگر آنكه افزارهاي توليد و بنابراين مجموع مناسبات اجتماعي را پي در پي 

دگرگوني هاي .  توليد كهنه بودنخستين شرط هستي تمام طبقات صنعتي ِپيشين، بي تغيير نگاهداشتن شيوهء
پياپي توليد، آشفتگي الينقطع مجموعهء اوضاع اجتماعي، فقدان دائمي امنيت، جنب و جوش مداوم ــ وجه 

اجتماعي متحجر شده و زنگار گرفته با تمام مناسبات . تمايز دوران بورژوائي با كليهء ادوار پيشين است
ملتزمين ركاب خود يعني نگرش ها و بينش هايي كه گذشت قرون مهر تقديس برآن ها زده است، فرومي 

جامد است در [هرآنچه . پاشند و مناسباتي كه تازه پديد مي آيند، پيش از آنكه جان بگيرند، پير مي شوند
به شمار مي رفت هتك حرمت مي شود و سرانجام انسان ها و از هرآنچه كه مقدس ] هوا بخار مي شود

» .ناچار مي شوند با ديدگاني باز و هشيار به وضع زندگي خويش و مناسبات خود با يكديگر بنگرند
 ])با سه تغيير از عبدي كالنتري[، ترجمهء محمد پورهرمزان، مانيفست حزب كمونيست(
 

 »پيشرفت«طرح تاريخ جهاني و ايدهء 
ي عصرجديد اروپايي كه موتور پيشرفت آن وجه توليد سرمايه داري صنعتي بود، عبارت بودند ويژگي ها

نهادهاي اجتماعي و نفي فرهنگ دين ) يا سكوالريزه شدن(از عقالني شدن انواع معرفت ها، دنيوي شدن 
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كس وبر اين جامعه شناس بزرگ آلماني ما. مدار، تقسيم عقالني كارصنعتي و كنترل بيشتر انسان بر طبيعت
در اين دوران، به سرعت تأثير افسانه ها، اساطير، . نام گذاشت» افسون زدايي شدن از دنيا«جريانات را 

خرافات، دين، و عرفان در زندگي اجتماعي كم مي شد و جنبهء مقدس رابطهء انسان با طبيعت و كائنات 
ان مي رفت كه جاي خدا را اشغال انس. جاي خود را به كنجكاوي علمي و عزم به تسخير طبيعت مي داد

 . كند
 

از درون تحوالت بي وقفه و افزايش امكانات و فرصت هاي انسان » ترقي«يا » پيشرفت«مفهوم فلسفي 
تكامل علم و شناخت بيشتر طبيعت و قانونمندي هاي آن، اختراعات دوران ساز، فائق . اروپايي متولد شد

، افزايش ثروت عمومي جامعه، برجسته شدن ارتباطاتسايل آمدن بر بيماري ها و سوانح طبيعي، رشد و
اهميت شهروند، تحول پادشاهي مطلقه به جمهوري و سپس جمهوري هاي پارلماني و تفكيك قوا و 

بود كه بار اخالقي هم » پيشرفت«دموكراسي سياسي و رشد بيشتر آزادي هاي مدني ــ همهء اين ها به معني 
بود، بهتر شدن، سعادتمندتر بودن، و در نتيجه نيك تر و صالح تر بودن از داشت؛ بار اخالقي به معني به
 . همهء دوران پيشين در تاريخ

 
به دست دهند » تاريخ جهاني«تأمل در اين پيشرفت ها باعث شد برخي از متفكران اروپايي طرحي از تحول 

 داراي منطق و ضرورتي دروني اين طرح. كه از دوران باستان آغاز مي شد و به اروپاي مدرن مي انجاميد
درست همانند سناريوي مشيت االهي در فلسفهء تاريخ ديني كه از هبوط تا رستاخيز را در بر مي . بود

گرفت، اين بار در جامهء سكوالر، فلسفهء تاريخ مدرن تدوين شد كه اشكال تمدن و آگاهي را از مراحل 
 . ترسيم مي كرد» پايان تاريخ«راحل ترين و پيشرفته ترين م»باال«تا » پست«مقدماتي و 

 
، بخش مهمي از فلسفه و علوم »روايت هاي كالن«روايت از نحوهء تكامل تاريخ جهاني، يا به قولي 

در يكي از معروف ترين اين روايت ها، مفهوم . اجتماعي را در قرون هجدهم و نوزدهم شكل مي دهد
از قيموميت و بردگي و . از ضرورت به آزادي استپيشرفت به معني گذار . مفهومي كليدي است» آزادي«

آزادي به معني پابسته نبودن به ضرورت ها است ــ ضرورت هاي . تعين توسط غير به سمت خودمختاري
طبيعت بيروني يا دروني، ضرورت سنت يا دين، ضرورت خواست و ارادهء ديگري، انواع وابستگي ها به 

 .ارباب، پادشاه، خدا، كليسا، ودولت
 
    
     


