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صفحات73-93 :
تاریخ دریافت 3737/5/5 :؛ تاریخ پذیرش نهایی3737/8/33 :

جهانی شدن و بحران معرفتشناختی در ایران

دکتر سیدعلی اصغر کاظمی* /3دکتر نصرتاله

حیدری** 6

چکیده
جهانی شدن بهعنوان یک واقعیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی از دهه پایانی قرن  02بسیاری از
جریانات و پدیدههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و کشورها را تحت الشعاع قرارداده است .جهانی شدن
از یک سو یک چهارچوب مفهومی برای بینش واقعیتهای جاری جهان است و از سوی دیگر بیانگر نوع ی
جهان بینی و اندیشه درباره جهان بهعنوان یک منظومه کالن و به هم پیوسته است .در خصوص این
پدیده دیدگاهها و رهیافتهای مختلفی عرضه گردیده است که ما در این مقاله به برخی از آنها اشاره
مینماییم .معموالً در هر دورهای از تغییرات تاریخی مفاهیمیشکل میگیرد ،که ضرورت شناخت آن
مفاهیم به شدت احساس میگردد .معرفتشناسی به ما کمک میکند که چطور انسان به معرفت از جهان
اطراف خود دست یافته یا خواهد یافت؟ معرفتشناسی بنیانی فلسفی است برای انواع ایجاد معرفت .اینکه
چگونه ما آماده میشویم؟ چگونه تصمیمات درست و منطقی بگیریم؟ به نظر میرسد در ایران بهعنوان
کشوری که باید با این فرایند مواجه شود درک درستی به لحاظ معرفتشناسی از لحاظ جهانی شدن
وجود ندارد .این مقاله بر آن است ابعادی از بحران معرفت شناختی از جهانی شدن را در ایران ارائه نماید
که وارسی آنها میتواند در مواجه ایرانیان با جهانی شدن به لحاظ کاهش تهدیدات موثر واقع شود.
کلید واژهها
جهانی شدددن ،معرفتشددناختی نظریه جهانی شدددن ،بحران معرفت شددناختی ،بحران روش شددناختی و
معضالت آن در ایران.

* استاد گروه علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
nosratheidari@gmail.com
** استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران
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مقدمه
مفهوم جهانی شدن 1که از دهه 1692وارد فرهنگ لغات گردیده است پس از پایان جنگ سرد
در ابعاد وسدیع و متنوعی کاربرد پیدا کرده اسدت .البته تاکنون تعریف روشنی از این پدیده ارائه
نشدده است .این ابهام اختالف و بعض متناق از علل و عوامل گوناگونی چون چند وجهی بودن
جهدانی شددددن ،فراگیر بودن این پدیده و نوپا بودن نظریه پردازی و مطالعات معطوف به جهانی
شدددن ناشددی میشددود (گلمحمدی .)17-13 : 1831،امروز و در آغاز هزاره سددوم میالدی یک
پرسش محوری بر معرفت و اندیشه آدمیان سایه افکنده؛ آیا به واقع جهان امروز تغییر کرده و بر
مدار دیگری میچرخد و یا شناخت تفسیر ما از جهان دستخوش تحول شده است (کاظمی:1862،
 .)1آنچه میتوان از تحوالت جهانی شدددن فهم کرد آن اسددت عده ای آن را یک فرصددت برای
دولتها و ملتها میدانند (بوزان .)10 :1873 ،برخی دیگر از جهانی شددددن به نام بحران یاد
مینمایند و در این رابطه از دو بعد فرهنگی و هویتی به موضوع نگریسته اند (کاظمی.)91: 1862،
البتده برخی از محققدان ضدددمن بهره گیری از منطز فدازی بدا طر ایده نظم بحرانی که آن را
نظمیمیان وضددع طبیعی و وضددع مدنی میداند ،حداقلی از بحران را نه تنها بد نمیدانند بلکه
مفیدهم میدانند (کاظمی.)110-118 :1831 ،
آنچه در این جا به صددراحت میتوان گفت آن اسددت که تحوالت پر شددتاب جهانی شدددن در
قلمروهای مختلف بر معرفت انسان تاثیر عمیز گذاشته و این تاثیرات موجب حیرت انسان گردیده
اسدت .اکنون دیگر ایدئولوژیهای رایج در گذشدته قادر نیسدتند به سواالت انسان در قلمروهای
اجتماعی و انسدانی پاسدد دهند .مشدکل امروز انسدان در عصدر جهانی شدن ،مشکل شناختی و
ابزارهای آن است .انسان میتواند با شناخت قوانین حاکم بر پدیدهها بر مشکالت خود فائز آید.
این مقاله بر آن اسددت تا از منظر شددناختی ،بحران معرفت شددناختی در ایران را در بحج جهانی
شدن دنبال نماید.
از مهم ترین عوامل بحران معرفت شناختی در ایران نسبت به جهانی شدن میتوان به بینش
تقدیرگرا ،ساختارناکارآمد ،فرهنگ اقتدارگرا و سنتها و روشهای کهنه ،ایستا و بازدارنده اشاره
کرد (کاظمی.)061 :1862،

1- Globlization
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گفتار اول :چیستی جهان شدن
 -1جهانی شدن
بحجهای مناقشه برانگیزی درباره جهانی شدن درآغاز هزاره سوم میالدی مطر شده است اما
هنوز معنا و مفهوم آن مشخص نیست (گل محمدی .)17 :1838 ،اگرچه کلمه جهانی1بیش از
022سال قدمت دارد ،اما کاربرد جهانی و فراگیر این واژهها«جهانی سازی» و «جهانی شدن» بیش
از 1692نیست .ابهام در تعریف جهانی شدن ناشی از ماهیت چند وجهی شدن است .امروزه همه
جنبههای زندگی از فرایند جهانی شدن تاثیر میپذیرند ،لذا این فرایند اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
است و تاکید بر هرکدام از این جنبهها به تعریفی خاص میانجامد .درکنار این بحج نو پا بودن
نظریه پردازی و مطالعات معطوف به جهانی شدن را میتوان افزود .رابرتسون جهانی شدن را چنین
تعریف میکند « :جهانی شدن به عنوان یک مفهوم هم بر فشردگی جهان وهم برتشدید و تراکم
آگاهی از جهان درکل تاکید دارد» (.)Rabertson,1992: 8
آنتونی گیدنز ،جهانی شدن را در تشدید روابط اجتماعی تعریف مینماید که مکانهای دور از
هم را به گونهای که حوادث و رویدادهای محلی تحت تاثیر رویدادهایی که کیلومترها با آن فاصله
دارند ،پیوند میدهد ( .)Giddens,1990: 64اولم و سورنس در تعریف جهانی شدن مینویسند:
«جهانی شدن یعنی تشدید وتقویت روابط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در ورای مرزها» ( Holm
 .)& Sorenseu, 1995: 15هانتینگتون منظور ازتمدن جهانی را نزدیک نشدن انسانها به یکدیگر
از لحاظ فرهنگی میداند،که باعج پذیرش ارزشها ،باورها ،رفتارها ،آگاهیها و نهادهای مشترکی
که انسانها در سراسر جهان دارند ،میشود (هانتینگتون .)37 :1873 ،در ایران هنوز واژه دقیقی
در مقابل جهانی شدن وجود ندارد .واژههایی چون جهانی سازی ،جهان گرایی ،جهانگیری و
یکپارچگی جهان مطر اند (حیدری.)02:1830 ،
 -2جهانی شدن و رویکردها
در خصوص جهانی شدن ،رویکردهای مختلفی وجود دارد .از مهم ترین این رویکردها میتوان
به رویکردها ذیل اشاره کرد:

1- Global
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 .1-0رویکرد محافظه کارانه :این رویکرد معتقد است که جهانی شدن پدیده ای قدیمیاست که در
سیمایی تازه وارد عرصه بین المللی گردیده است .محافظه کاران نه تنها دولتها را رو به اضمحالل
نمیدانند بلکه آنها را همچنان محور تمامیرویدادها تلقی مینمایند (قریب.)92 :1832 ،
 .0-0رویکرد لیبرالی :این رویکرد معتقد است جهانی شدن روند تکاملی مدرنیته و تجدد است.
فرایندی است که تدریج الگوی «تجدد» را در شکل تکاملی آن در جوامع انسانی محقز میسازد.
جهانی شدن در این معنا یعنی شکوفایی جامعه مدنی ،عامل کاهش موانع در راه تجارت آزاد و
تعمیز وابستگی متقابل است.
 .8-0رویکرد رادیکالی :این رویکرد هم جهانی شدن را ادامه همان روشهای گذشته میداند و
وضعیت جدید را مرحلهای تازه از تداوم امپریالیسم میداند .براساس این رویکرد جهانی شدن
پوششی لیبرالی برای مفاهیمیچون امپریالیسم ،استعمار ،استعمارنو و...است (والرشتاین1871،
.)001:
 .0-0رویکردجهان گرایان افراطی :این رویکرد طرفدار سخت جهانی شدن است و معتقد است
جهانی شدن که پایانی بر بسیاری از نهادهای سنتی است ،منجر به اضمحالل عنصر دولت -ملت
در روابط بین المللی میشود ،حاکمیت ملی کشورها زائل و بازار را جایگزین آن خواهد ساخت و
زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر نهادهای فراملیتی تولید ،تجارت و امورمالی فراهم میکند.
اینان معتقدند که عصر دولت -ملت بهعنوان یک بازیگر به پایان رسید و ظهور بازار جهانی ،اقتصادها
را غیر ملی و راه را برای شبکههای فراملیتی تجارت فراهم کرده است.
 -3معرفت شناسی نظریه جهانی شدن
هر انسان اندیشمندی خود را با انبوهی از مجهوالت و پرسشها مواجه میبیند که به نحوی با
حیات نسانی ارتباط دارند .برخی از این پرسشها بنیادی و اساسی هستند .از جمله مباحج اساسی
که تا حل نشود امکان راهحل نهایی ندارند ،مباحج معرفت شناسی است که در غرب به نام نظریه
معرفت 1یا اپیستمولوژی 0شناخته میشود .معرفت شناسی علمیاست که درباره معرفتهای انسان
و ارزشیابی انواع آنها و تعیین صدق وکذب آنها بحج میکند (حسینزاده .)031 :1832،معرفت
شناسی یا شناخت شناسی کالسیک ،با نگرش انتقادی به شرایط و روشهای شناخت علمی ،اعتبار
1 - Theory of knowledge
2 - Epistemology
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صورتها ی تبیین ،صحت قواعد استنتاج منطقی ،مقتضیات بکارگیری مفاهیم و نهادها را بررسی
میکند (کاظمی.)031:1830 ،
از یک منظرکلی میتوان گفت هر قلمرویی از دانش بشری که مدعی قاعدهمندی و مبتنی بر
اساس موجهی باشد ناگزیر از تبعیت از یک سلسله مالحظات روش شناختی و معرفتشناسی است
(کاظمی .)88 :1862،معرفتشناسی نظریهای در باب معرفت یا دانش است ،نظریه یا معرفتی درباره
روش یا پایه دانش ،نظریهای که بیان میکند چطور انسان به معرفت از جهان اطراف خود دست
یافته ،دست مییابد ،دست خواهد یافت؟ معرفت شناسی بنیانی فلسفی برای ایجاد انواع معرفت را
که ممکن است بتوانیم کسب کنیم مهیا ساخته و معیاری است برای اینکه تصمیم بگیریم چطور
معرفت میتواند به درستی و به صورت منطقی سنجیده شود (کروتی.)3 :1663 ،
درباره شناخت معموال دو قسم پرسش کامال متفاوت میتوان طر کرد .میتوان پرسید که اگر
شناخت ممکن باشد ،چه چیزی را میتوانیم بشناسیم .قسم نخست را معرفتشناسی کاربردی و
قسم دوم را فرا معرفت شناسی میدانند.
در اینجا میتوان گفت انتخاب روشهای گوناگون برای رسیدن به شناخت امری الزم و اجتناب
ناپذیر است و به همین اعتبار در روش شناسی دو پرسش اساسی مطر است:
 -1چگونه میتوان به شناخت یک پدیده دست یافت؟
 -0این شناخت تا چه اندازه دقیز وپاسد گوی ابهامات ذهن مااست؟(کاظمی.)88 :1862،
گفتار دوم :جهانی شدن و بحران معرفتی  -روشی
تحوالت پر شتاب ناشی از جهانی شدن ،جهان را دستخوش بحرانهای سرنوشت سازی درتمام
قلمروهای زیستی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فکری کرده است .رشد فزاینده جمعیت،تخریب
محیط زیست ،توسعه نامتعادل ،تنشهای قومی -نژادی ،ملی گرایی افسارگسیخته ،بحران
مشروعیت ،بی اعتمادی ،بحران هویت ،و...ازآن جمله اند .اکنون دیگر روشها ،اندیشهها ،ایدئولوژی
و نظریهها یی که در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی ،قرن بیستم را در سیطره احکام و قانونمندی
خود اسیر کرده بودند پاسخگویی نیازهای انسانها در قرن 01نمیباشد (کاظمی.)816:1830،
شناخت ما از تاثیر متقابل پدیدههای پیچیده جهان امروز در عرصههای مختلف و عملکرد آنها و
میزان ظرفیت و توانایی انسان برای پیش بینی و کنترل رخدادها بسیار ابتدایی است .در واقع معضل
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اصلی انسان در زمان حاضر که با صفت پرطمطراق«عصرنوگرایی» توصیف میشود ،مشکل شناخت
وابزارهای شناختی است(کاظمی.)802:1830،
هنگامیکه فلسفه و علم راه خود را از هم جدا کردند ،بحرانی درقلمرو شناخت حاصل شد .این
بحران موجد ایجاد تعارضاتی در قلمرو شناخت کالن گردید .دراین نوع معرفت علمیکه امورجهان
را دریک رابطه علی و مادی تبیین میکرد طبع نظام ارزشی و اعتقادی نمیتوانست جایگاهی داشته
باشد .حال آنکه امروزه برای همگان روشن است که انسان قبل از آنکه یک ماشین متحرک تک
ساحتی باشد ،تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل و نظام انگیزش و رفتاری اودر تعامل مستمر با
ارزشها و ساختارهای سیاسی -اجتماعی میباشد(کاظمی)123:1831،
این مشکل در جهان سوم و ایران فراتر از معضالتی است که دنیای پیشرفته صنعتی با آن درگیر
است در اینجا به برخی از این معضالت اشاره میشود:
 -1ما ازیک طرف مرعوب علم ،دانش و روشهای آنان هستیم(غربیها)واز طرف دیگر مغلوب شیوهها
و بینشهای سطحی و عاریه ای خودمان؛
 -0شهامت اندیشه و به جوالن درآوردن ذهن وجسارت نظریه پردازی در ما وجود ندارد .روشنفکران
ما دراین حوزه عموم تقلیدی وعاریتی هستند؛
 -8دغدغه اصلی روشنفکران ما همراهی با تفکرغرب فرا صنعتی درعصر فرانوگرایی است ،چراکه
آنان مایل نیستند مهرتحجر شهروند جهان سومیبه آنها زده شود(کاظمی)111 :1831،؛
 -0درکنارگروه فوق الذکر باید گفته شود که در نظر عده ای دیگر از نخبگان جامعه ما دریک مفهوم
معرفت شناختی ازجهانی شدن ،همه محاسبات و برداشتهای الهی وخدایی مورد تهدید واقع
میشود .براین اساس وارد شدن به یک دنیای جهانی شده به معنای وارد شدن به یک رابطه ساخت
شکنانه با اسالم تلقی میشود(قوام)816 ،1830 ،؛
 -1حاکمیت بینش تقدیرگرایی برجامعه ،مردم ما را از تحرک و پویایی بازداشته است.
یکی از مباحج اساسی در بحج معرفت شناسی ،توجه به روش و بینش میباشد .تحوالت پرشتاب
جهانی موجب بحران در روش شناسی گردیده است .برخی از محققان براین باورند که بحران در
روش و بینش بیش از همه بر سرنوشت انسان در قرن بیست و یکم تاثیر خواهد داشت ( کاظمی،
 .)110 ،1831مشکل ما در ادوار مختلف تارید و در آینده نداشتن ابزار و روش برای شناختن شکل
و ماهیت بحرانها از طریز رهیافتهای علمی ،تجربی و هنجاری است .به راستی ریشه این بحران
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از کجاست؟ برخی از محققان وجود بحران در روش شناسی را ناشی از فلسفه علم ،ابهامهای ناشی
از روشهای علوم اجتماعی و ...میدانند (حقیقت.)181: 1861 ،
اگربه گذشته نگاه کنیم،ریشههای این بحران را میتوانیم از زمانی که فلسفه و علم راه خود را ازهم
جداکردند ،پی جویی کنیم .به عبارتی بحران از فلسفه آغازگردید .اگرفرض توماس کوهن را بپذیریم
که بحران شرط الزم قبلی برای ظهور نظریههای تازه است ،این بینش مطر میشودکه متفکران
و پژوهشگران چگونه با شرایط بحرانی برخورد میکنند (کوهن .)31:1896،کوهن با بهره گیری از
ابزار پارادایم موضوع را مورد بررسی و کنکاش قرار میدهد .او میگوید :یک نظریه علمیپس از آنکه
مورد چالش پارادایم جدیدی قرارگرفت ،اعتبارخودرا ازدست میدهد .در این فرایند ،تصمیم برای
کنار زدن یک نظریه همیشه همزمان با تصمیم برای قبول نظریه جایگزین آن اتخاذ میگردد.
از مهم ترین مشکالت روش شناختی در جامعه ایران به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 -1عالوه بر مشکالتی که از جانب فلسفه علم به شکل کلی بیان گردید به تحوالت پرشتاب جهانی
شدن و ابهام در مفاهیم جهانی شدن نیز باید اشاره کرد.
 -0جامعه ما هنوز نتوانسته است به این پرسش پاسد دهد که از جهانی شدن چه میخواهد؟
 -8با وجود آنکه جهانی شدن سیاست جدیدی نیست ،اما در مفاهیم و ماهیت نظریههای سیاسی
در برخورد با تحوالت جدید بین المللی تحول به وجود آمده است .در سایه این تحوالت و ارتباطات
رسانه ای ،شناخت ما از حوادث و بحرانها تغییر کرده است .در ایران به جهانی شدن به عنوان یک
واقعیت که باید با آن روبرو شد توجه نمیشود.
گفتار سوم :معضالت ناشی از بحران معرفت شناختی و روش شناختی در ایران
تنوع مکاتب ونظریات مختلف درباره جهانی شدن به حدی است که امکان گزینش و کنار گذاشتن
دیگری وجود ندارد .در بحج جهانی شدن علی رغم بحجهای فراوان در سالهای اخیر هنوز ابعاد
آن روشن نیست و حداقل با سه ابهام روبرواست(سجادپور .)107:1830،که عبارتند از اینکه آیا
جهانی شدن یک طر پیش ساخته غرب وآمریکاست؟ آیاجهانی شدن یک روند است؟ اگرهست
چه موقع شروع شده و سیر تحول آن چگونه بوده است؟
مشکل ابهام ساختاری در تعریف جهانی شدن ،در ترجمه فارسی گلوبالیزیشن بیشتر از زبانهای
فرنگی میباشدکه در سطور قبل به آن پرداخته شد .البته درکنار این مباحج که اشاره شد باید
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پذیرفت که جهان تغییر کرده و بازیگران جدیدی در عرصه روابط بین الملل ظاهر شده اند .در
محیط جدید که با گذشته تفاوت دارد دیگر نمیتوان صرفا بر ابعاد سخت افزارقدرت متمرکز بود.
به هر حال از آنچه تا کنون بیان شد میتوان استنباط کرد که ما در کناراین تغییر وتحوالت با
بحران مفاهیم روبرو هستیم .اصوال بحران در جوامع سنتی در حال دستخوش و برخوردار از فرهنگ
سنتی ،بحثی جدی واساسی است(کاظمی.)088 :1876،
از مهم ترین ویژگیهای فرهنگ سنتی به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 -1قدرت پروری و وجود جذبه فردی رهبران سیاسی یا حالت فرهمندی(کاریزمایی)و یا مقدس
بودن و منشاء ماوراءطبیعی داشتن قدرت؛
 -0فرصت طلبی ،چاپلوسی ،حقیربودن در مقابل صاحبان قدرت،ترس و حکومت؛
 -8وجود رابطه به جای ضابطه ،فقدان رسمیت و فردیت؛
 -0عدم جامعه پذیری ،خرافه گرایی ،تقدیرگرایی ،آخرت گرایی؛
 -1تفکر اشراقی ،بینش صوفیانه ،نبودبرنامه ریزی علمی.
حاکمیت فرهنگ سنتی در ایران باعج شده است که روند مواجه با این واقعیت کمیغام تر گردد.
زیرا جهانی شدن به تعبیر جیمز روزنا اندیشمند آمریکایی ارتباط میان سطو مختلف برای ادغام
اقتصادی -سیاسی -فرهنگی وایدئولوژی است (سعیدی.)10 :1831،
جهانی شدن معضالت و بحرانهای را پیش روی جوامع ازجمله ایران قرارداده است .شناخت این
بحرانها میتواند به فهم ما از واقعیت جهانی شدن و چگونگی مواجه شدن با آن بسیار کمک نماید.
مهمترین این معضالت عبارتند از:
 -1ایران یک کشور مسلمان وجهان سومیاست .لذا ماچه بخواهیم وچه نخواهیم از فرهنگی مرکب
برخورداریم ،فرهنگی به نام ایران و اسالم .پس از ورود اسالم به ایران چالشهای اجتماعی دو
فرهنگ ایرانی و اسالمیدرعرصههایی خود را نمایان ساخته است .طبیعت در عرصه جهانی شدن
این ترکیب چالشها و مشکالتی را فراروی ما قرار میدهد .برخی از کارشناسان ظهور بنیادگرایی
اسالمیرا عکس العملی از مسلمانان درمواجه با جهانی شدن میدانند از نظر بسیاری از اندیشمندان
اسالمیاز جمله در ایران ،جهانی شدن ،فرهنگهای سنتی را تحت تاثیر قرارداده است و به شیوه
ای تاثیر برانگیز مسائلی را برای مسلمانان پدیدار ساخته است(قوام .)899 ،1830،بنجامین باربر در
کتاب خود با عنوان جهاد در مقابل دنیای مک دونالد از واژه جهاد و مک دونالد صحبت مینماید
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(همان  .)897،برخی ظهور رادیکالیزم اعم از شیعه وسنی را واکنشی به این تحوالت میدانند.
طبیعتا وقتی نگرش چنین باشد آثار و پیامد خاص خود رادارد.
 -0جهان وارد مرحله ای از فراصنعتی و فرانوگرایی گردیده است .طبیعتا ما نیز باید با این واقعیت
روبرو شویم و الزامات زندگی در عصر مدرن را بپذیریم .البته این بدان معنا نیست ما ارزشهای
ایرانی -اسالمیخودرا کناربگذاریم .متاسفانه ما نه فرهنگ سنتی اسالمیخود را میشناسیم و نه
جهان مدرن را .این بحران معرفتی میتواند برای کشور ما لطمات جبران ناپذیر ایجاد نماید .امروز
دولتها در منظومه ای از مواجه شدن با جهانی شدن قرار دارند .اگرما موقعیت خویش را درنیابیم
چه بسا تهدیدات مارا نابود سازد .این درحالی است که ایران فرصتهای بسیاری در مواجه شدن با
جهانی شدن دارد .پس درگام اول ما که یک پا درگذشته و یک پا درسنتهای فرهنگی و فکری
عصر جدید داریم معرفت شناسی میتواند به ما برای عبوراز این شرایط کمک نماید.
 -8طبیعی است همانطورکه اشاره شد هرعصری نمایشگر دوره ای از تارید پرفراز و نشیب بشر
است و ویژگیهای مربوط به خود را دارد و روشهای شناخت ،همراه و متناسب با اندیشهها متحول
میشود .بنابراین برای درک تحوالت و بحرانهای شناختی در هر دوران باید تفکر مربوط به آن
دوره را شناخت (کاظمی .)019 :1830،متاسفانه ما امروزه نه شناخت و نه برداشت خاصی از جهانی
شدن نداریم .این بحران وحیرت میتواند ما را در فرایند جدید با مشکل مواجه سازد.
 -0جامعه ایرانی یک جامعه درحال گذار است .اما هنوز این جامعه روشن نکرده چه میخواهد؟ آیا
میخواهد در سنت باقی ماند یا به مدرنیته برسد؟ یا آنکه درپی آن است با حفظ سنت و
دستاوردهای مدرنیته را اخذ و بومینماید؟
 -1برای فهم جهانی شدن ما ممکن است با مشکالت عدیده ای روبرو شویم .اوال درخود غرب هم
گفتمانها و رهیافتهای مختلفی در بحج جهانی شدن وجود دارد که درآغازین این گفتار به آنها
اشاره شد .در درجه دوم ،در فهم صحیح آنچه در دنیای جدید میگذرد مشکل داریم .این مشکل
فهم ما را از بومیکردن آنچه در دنیای جدید میگذرد دشوارساخته است .این بحران و آشفتگی
باعج شده است که برخی بگویند ما همان راهی را باید برویم که غرب رفته است .برخی دیگر این
شناخت را معضل میدانند که فرهنگ و هویت ما را دچار مشکل میسازد .برخی دیگر از روشهای
پسامدرن برای حل معضالت بهره میگیرند .به نظر میرسد این آشفتگی و اختالط روش شناختی
باعج عدم درک درست ما از تحوالت جهانی شدن درایران گردیده که باید برای حل آن راهی
پیداکرد.
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 -9اگرما بخواهیم بحران روش شناسی در جامعه خود را به زبان فوکو و طبز اصطالحات او بیان
کنیم میتوانیم بگوییم روش با نظام دانایی (اپیسمه) پیوندی تنگاتنگ دارد .نظام دانایی را میتوان
به روابط علوم در عصری خاص تعریف کرد .در اینجا میتوان از چهار نظام دانایی بحج کرد :نظام
دانایی یونان که مبتنی بر دانش فلسفی یا روش عقلی بود ،نظام دانایی مسیحیت که گسست ایمان
و عقل را مفروض گرفته بود ،نظام دانایی اسالم که از دو نظام قبل بهره میگیرد و نظام دانایی
مدرن که طرحی نو درانداخته است (حقیقت .)187 :1861،حال اگر چهار اپیسمه را باهم مقایسه
کنیم میبینیم که تفاوت اصلی آنها در روش شناسی است .روش غالب در نظام اول عقلی ،در نظام
دوم و سوم با تقدم وحی و ایمان بر عقل و در نظام چهارم مبتنی بر عقل گرایی وتجربه گرایی است.
بحران در نظام دانایی باعج بحران در روش شناسی میشود .در نظام دانایی ما ایرانیان و ما مسلمانان
عناصر و روشهای ناهمگونی از سه نظام دانایی اول به ویژه بین نظام اسالم و یونان وجوددارد .ولی
مهم تر آن است که در قرن اخیر با اپیسمه مدرن ،و در دهههای آخر قرن بیستم و سالهای نخست
هزاره بیست ویکم با روشهای پسا مدرن روبرو شده است .سنت وتجدد نظام دانایی خاص خود را
دارند.کسی که در نظام دانایی سنت بیندیشد و نتواند از آن خارج شود ،نمیتواند مدرنیته را فهم
کند .شاید مهمترین عنصر شکل دهنده نظام دانایی ،مباحج روش شناسانه آن باشد .آنچه نظام
دانایی یونانی ،مسیحی ،اسالم و مدرن را از هم متمایز میکند در درجه اول ارزشی است که هرکدام
از آنها به عقل  ،وحی و تجربه میدهند .آنچه در اینجا میتوان گفت آن است غربیها توانسته اند
قرائتی از سنت پیشین خود ارائه نمایند که با مدرنیسم به نوعی جمع شود ،اما کوشش ما در این
زمینه در ایران تا کنون به ثمر نرسیده است وحتی بعض در فکر و اندیشه آن هم نیستیم .بحران
روش شناسی ما در این جا ارتباط مستقیم با نظام دانایی دارد که مورد اشاره قرار گرفت.
 -7با توجه به بحران روش شناسی که از نظام دانایی ما منتج است ما هنوز روش و مرجعیتی برای
مواجه شدن با جهانی شدن در ایران را نداریم .برخی جهانی شدن را یک فرصت میدانند و برخی
دیگر نیز جهانی شدن را چهره منحرف غرب و عامل هجمه فرهنگی به اسالم وایران میدانند.
 -3یکی دیگر از معضالت شناختی جامعه ما در مواجه شدن با پدیدههای سیاسی ،عجین شدن،
مفاهیم و پدیدهها با مباحج ایدئولوژیک است .این اختالط باعج ابهام و پیچیدگی در فهم موضوع
از جمله جهانی شدن در ایران گردیده است.
هنگامیکه جهانی شدن را در قلمرو فرهنگ و سیاست ارزیابی کنیم .شواهد چندان خوش بینانه
نیست .درست است که برخی الگوهای رفتاری مبتنی بر ارزشهای سطحی فرهنگی به سمت نوعی
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یکنواختی در شیوه کنش میرود ولی در ماهیت نیروهای فرهنگی و ارزشی ریشه دار سنتی در
بسیاری نقاط دنیا برای اجتناب از استحاله در فرهنگ بی ریشه وساختگی جهانی ،حفظ هویتهای
اصیل محلی در مقابل آن جبهه گیری کرده وآن را به چالش کشیده اند(کاظمی.)062:1862 ،
 -6درکنار مباحثی که در بحج معرفت شناسی و روش شناسی ارائه گردیده باید به معضل تفکر
سیاسی نیز در ایران اشاره شود .متاسفانه تفکر نیز در ایران از آفات روش شناسی در امان نمانده
است و همین مساله باعج شده است حتی مراکز علمیودانشگاهی وحوزوی ما نتوانند برای
چالشهای آینده راه حل ارائه نمایند .این بحج وقتی با موضوع جهانی شدن پیوند زده شود عمز
بحران آشکارتر میگردد.
از مهم ترین چالشهای ما در این بخش به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
الف) اصل تخیلی بودن تفکر؛
ب) اصل سلیقه ای بودن تفکر؛
ج) اصل ضعف دربرخوردبا ابهام؛
د) اصل ضعف درتوجه به زمان؛
و) اصل ضعف در مواجهه فکری و اصل ضعف در انتخاب میان کنترل اندیشه ومدیریت اندیشه
(حقیقت.)187 ،1861 ،
متاسفانه به دلیل نبود تفکر سیستمی ،تفکر درایران سلیقه ای شده است وجسارت مواجه شدن با
ابهامات را ندارد ،از طرفی دیگر غفلت از عنصر زمان باعج شده ما همواره در گذشته قدم بزنیم.
 -12نبود هنر اجماع در میان ایرانیان :یکی از معضالت فکری درجامعه ایرانی درمواجه شدن با
پدیدههای سیاسی عدم دستیابی به اجماع در میان نخبگان سیاسی و فکری است .این عدم اجماع
باعج شده است تا هزینههای بسیاری برکشورما تحمیل گردد .یکی از مباحثی که اجماع الزم در
خصوص آن در ایران وجودندارد ،همین جهانی شدن است .اشاره گردید برخی جهانی شدن را یک
فرصت ،برخی دیگر آن را تهدید و برخی دیگر آن را چهره منحرف غرب میدانند.
نتیجهگیری
جهانی شدن به عنوان یک واقعیت سیاسی ،اجتماعی انسان وجوامع را به تفکر واداشته است.
دراین خصوص رویکردها و رهیافتها ی مختلفی ارائه گردیده تا پدیده جهانی شدن را قابل فهم و
درک کنند اما تا کنون با دست دادن یک تفسیر وتبیین منطقی و واقع بینانه فاصله دارند .تنها
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چیزی که میتوان با اطمینان ادعا کرد ،وجود بحران عمیز و ساختاری در ابعاد سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی واقتصادی در جهان است .برخی ریشه این بحرانها را در روش شناسی ناشی از فلسفه علم
و ابهامات ناشی از روشهای علوم اجتماعی میدانند .مشکل ما در شرایط کنونی بخصوص در ایران
نداشتن ابزار و روش شناخت است.
از مهمترین معضالت ناشی از بحران معرفت شناختی و روش شناختی در ایران میتوان به
ساختار فرهنگی جامعه ایرانی و عدم شناخت درست از فرهنگ ایرانی ،شرایط جامعه در حال گذار،
عدم وجود مرجعیتی برای مواجهه شدن با جهانی شدن ،معضالت تفکر سیاسی در ایران چون اصل
تخیلی بودن تفکر ،اصل سلیقه ای بودن تفکر ،بی توجهی به عنصر زمان ،نبود هنر اجماع درمیان
ایرانیان و ...اشاره کرد .برای ایجاد دگرگونی در مسیر توسعه و مواجه شدن با جهانی شدن و کاهش
تهدیدات آن باید پژوهشهای معرفت شناختی ،جامعه شناختی و روان شناختی در دستورکار قرار
گیرد .در صورت بی توجهی به مقوله معرفت شناسی در این حوزه ما کماکان شاهد تاخر فرهنگی،
افزایش تضادها ،بحران هویت،کشمکش وتعارض خواهیم بود.
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