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  براي راديو زمانه١١۶نيلگون 

 
 بومي گرايي و استعمار

 نقد بومي گرايي جديد ـ بخش پنجم
 

 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
در بحث هاي گذشته گفتيم بومي گرايي، شكلي از غرب ستيزي است كه مي خواهد ادراك غرب را از 

ين بومي گرايي، دانش هاي غربي ا. سير تحول تاريخ مورد پرسش قرار دهد ــ به ويژه تاريخ جوامع اروپايي
بعضي از بومي گرايان، علم جديد . مي داند» شرق«را نيز ابزاري براي تبليغ اروپامداري و عقب نگاهداشتن 

بومي . خوانده اند) colonial science/ كولونيال  سـايِنس (» علم استعماري«را هم كه در غرب رشد كرده، 
بومي . ايدئولوژي، محصول عقب ماندگي جوامع غير اروپايي استگرايي به عنوان يك جهان بيني و يك 

گرايان، ريشه هاي مشكالت مزمن كشورشان را در تاريخ و فرهنگ بومي خويش و روانشناسي اجتماعي 
 . را مقصر مي شناسند» استكبار«يا » استعمار غرب«آنها . مردمان خود جستجو نمي كنند

 
 چرا در غرب اتفاق افتاد؟

كه نظام سرمايه داري صنعتي از دل روابط فئودالي در اروپا سربرآورد و در ادامهء رشد خود، مي دانيم 
اين پرسش كه چرا اين رويداد در اروپا رخ داد و نه در جاي ديگري . تمامي تاريخ جهان را دگرگون كرد

 آن دست و پنجه از قرن نوزدهم تاكنون با) در غرب(از كرهء زمين، معمايي بوده است كه علوم اجتماعي 
براي توضيح عقب ماندگي يا ايستايي جوامع غير اروپايي، جامعه شناسان به عواملي چون . نرم كرده اند

،  بعضي اديان شرقي به عنوان وجه غالب فرهنگي، همراه با ساختارهاي )به ويژه در آسيا(اوضاع اقليمي 
ناسي اجتماعي ناشي از آن اشاره كرده فكري اي چون عقل ستيزي، خرافات عرفاني، و شكل گيري روانش

در تضاد با شرق، نقش فرهنگ كالسيك  يوناني ـ رومي در رشد تمدن اروپايي و پذيرا بودن مسيحيت . اند
ماكس وبر، براي پاسخ به اين سوآل كه چرا روند عقالني . در برابر آن، نيز مورد توجه قرار گرفته است

در ادامهء راه . ر غرب محقق شد، دست به مطالعهء تطبيقي اديان زدشدن فرهنگ و نهادهاي اجتماعي تنها د
، به مطالعهء تطبيقي تاريخ علوم جديد در اروپا، امپراتوري هاي اسالمي، و )در غرب(او، جامعه شناسان علم 

جامعه شناسي علم، رشته اي است كه به شرايط و زمينه هاي . روي آوردند) چين و ژاپن(شرق دور 
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از جملهء اين شرايط و زمينه ها، نهادهاي حقوقي و ساختارهاي . فرهنگي تحقق علم مي پردازداجتماعي و 
 .ديني و دولتي يك جامعه هستند

 
شريعت، (در ايران، روشنفكران صدر مشروطه و تجددگرايان، عقب ماندگي را با توضيحات فرهنگي 

در تضاد با . توضيح داده اند) الت قبايلاستبداد سالطين، جنگ ها، حم(و سياسي ) خرافات اسالمي، عرفان
از آنجا كه بيشتر بومي گرايان . را برجسته كردند» استعمار«اينان، بومي گرايان غرب ستيز، عامل خارجي 

مخالفت اصولي با روابط اجتماعي سرمايه داري نداشتند و دعواي آنها با شاه و آمريكا بيشتر بر سر سهمي 
. ارها و تبليغاتشان بيشتر هدف هاي سياسي و فرهنگي را نشانه مي گرفتبود كه به هركس مي رسيد، شع

را عامل » فرهنگ استعماري«آنها . سياست و فرهنگي كه به زعم آنها معرف ارزش هاي بيگانهء غربي بود
فرهنگي كه به زعم آنها در مصرف گرايي، ماشينسم، علم گرايي، بي . بدبختي مردم محروم شناختند

» تخدير«قي، افول عشق، غيبت خدا، اشاعهء فحشا، و سكوالريسم خالصه مي شود و براي بندوباري اخال
اين فرهنگ را فرهنگ تخديري، اباحه گري، ناتوي فرهنگي، فرهنگ از خود . بوميان به دنيا صادر مي شود

 . بيگانه، و فرهنگ زمانهء عسرت هم خطاب كرده اند
 

ير مبارزات ضداستعماري جهان سوم، بومي گرايي تبديل به  ميالدي، تحت تأث١٩٧٠ و ١٩۶٠در سالهاي 
مدرنيزاسيون «آنها بر ضد ). اعم از كمونيست، ملي گرا، يا ديني(ايدئولوژي غالب روشنفكران ايران شد 

، با ١٩٧٩كه از جانب اياالت متحده حمايت مي شد، قيام كردند و در سال » روابط كومپرادور/ شاهي
را به جاي آن » جمهوري اسالمي«سرنگون كردن سلطنت، حكومت غرب ستيز، مستقل، و بومي گراي 

 .نشاندند
 

نيز ) vulgar Marxism/  والگار ماركسيسم / ماركسيسم مبتذل / ماركسيسم روسي(ماركسيسم بومي گرا 
اين . ليسم و استعمار نو مي داندتوسعه نيافتگي اقتصادي و سياسي را در وهلهء نخست، ناشي از سلطهء امپريا

مي پندارد كه به خودي خود نقش مهمي در سياست » روبنايي«نوع ماركسيسم، فرهنگ و دين را عوامل 
باشد اگر كه تبديل به ايدئولوژي » مترقي«از ديد ماركسيسم روسي، اسالم سياسي مي تواند . بازي نمي كنند

يكي از اصطالحات وضع شده از سوي ماركسيسم روسي . »يسمامپريال«اقشار فرودست شود براي مبارزه با 
منظور، آن جناح از روحانيت شيعي بود كه زير رهبري آيت اهللا خميني . بود» روحانيت پيشرو«در كشور ما 

در جريان انقالب ايران و چندسال پس از آن، اين گروه از . مبارزه مي كرد» ليبراليسم«و » استكبار جهاني«با 
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» دموكرات هاي انقالبي«} نام{و روشنفكران مدافع آنها، از سوي ماركسيست هاي روسي به روحانيان 
 . قهرمان بومي گرايان جديد است) رهبر حزب اهللا لبنان(امروزه، شهيد زنده شيخ نصراهللا . ملقب شده بودند

 
 بازانديشي تجدد و مدرنيت

صيل كردهء شهري و روشنفكران سكوالر، و نيز پس از آنكه اقشار متجدد و مدرن ايراني، از جمله زنان تح
همهء ماركسيست ها و فعاالن كارگري، به طرز فجيعي قرباني بومي گرايان اسالمي شدند و فرهنگ و 
آموزش و پرورش در ايران به دوران ماقبل مشروطيت رجعت كرد، بار ديگر اين پرسش در ميان 

 هنوز نتوانسته خود را با مقتضيات عصر جديد و روشنفكران مطرح شد كه چرا تمدن ايراني ـ اسالمي
، و »مدرنيت«، »روشنگري«نقش اسالم در اين ميان چيست؟ باز انديشي مفاهيم . مدرنيته تطبيق دهد

يك بار ديگر كنجكاوي درباره تاريخ . بار ديگر در دستور كار روشنفكران ايران قرار گرفت» سكوالريسم«
 . طبيقي  اشكال مدرنيته و راههاي رسيدن به دموكراسي شدت گرفتاروپا در عصرجديد و بررسي هاي ت

 
در . اما به موازات اين بازانديشي هاي مدرن و تجددگرايانه، پديدهء عجيب ديگري نيز در حال وقوع بود

، بار ديگر به نبرد با روشنگري، »پست كولونياليستي«دانشگاههاي آمريكا، مدي روشنفكرانه به نام مطالعات 
و » سلطه گري مرد سفيدپوست اروپايي«نيت، و سكوالريسم برخاست؛ تاريخ جوامع غربي را مساوي با مدر

) لوگو سنتريسم(دانست كه در اصل همان عقل گرايي ) فالو سنتريسم(» مركزيت آلت مردانه«دانش او را 
قرار ) جنسي(تجاوز را مورد ) اسالمي/ شرقي/ ديگري ( است كه هميشه قصد داشته و دارد انسان غيرغربي 

/ ـ گِيز » نگاه«و (دفاع از ناموس زن مسلمان و حجاب او، در برابر تجاوز شرق شناسان استعمارگر.  دهد
gazeفاطمه «، تبديل به بيرق مبارزهء استادان و دانشجوياني شد كه در ادامهء اين بحث از آنها به نام ) ـ آنها

جا بايد به ديدگاههاي ادوارد سعيد، تئوري هاي پست در اين. ياد مي كنيم» كوماندو هاي آكادميك
كولونيال، و جهاد فاطمه كوماندوهاي دانشگاهي و برادران مظلوم بومي گرا، عليه زنان متجدد، عروسكهاي 
غرب زده، خبرچينان بومي، روشنفكران كومپرادور، لوليتا، برنارد لوييس، ناتوي فرهنگي، و فحشاي رسانه 

  . ///يش از آن، نگاهي مي اندازيم به پديدهء استعمار و تئوري هاي امپرياليسماما پ. اي بپردازيم


