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  بررسي و نقد كتاب
  شدن و جهاني ،درنيسمم  پستشناسي،  شرق

  *الملوك مصطفوي شمس

  چكيده
تنهايي  كه هريك به اند موضوعات مهمي» شدن جهاني« و ،»مدرنيسم پست«، »شناسي شرق«
هـاي مختلـف علـوم     اي از انديشمندان معاصر را در حوزه مالت و مطالعات جدي عدهأت

 بـا از متفكراني است كـه ايـن مباحـث را در كتـابي     » برايان ترنر«اند.  دنبال داشته انساني به
در  اوديگر روشن سازد.  ها را با يك همين عنوان بررسي و تالش كرده است كه ارتباط آن

را » جامعه«تنها مفهوم  مدرنيسم نه شدن و پست دهد كه جهاني اين سلسله مباحث نشان مي
 دهيكشچالش  را به» شناسي جامعه«يشه و انسجام خود مشروعيت اند بنابراينكرده و  بغرنج
 ،چنين هم اوثير قرار داده است. أت شناسي را نيز تحت ها ازجمله شرق حوزه ة، بلكه هماست
شـدن   مدرن كـااليي  پست ةكه تهديد اصلي براي ايمان مذهبي در يك جامع كيد بر اينأبا ت

در  ايجادشـده كند تا با نظر بـه تغييـرات    فكران را ترغيب مي زندگي روزمره است، روشن
شناسـي در   هاي سنتي كـه بحـث شـرق    گرايي در آن دسته از روش ماهيت جهاني مصرف

شرحي  ةبا ارائ ،حاضر بر آن است كه ةبندي شده است بازانديشي كنند. مقال ها صورت آن
  ارائه دهد. او يمحتوايي از كتاب ترنر، تحليلي نقادانه از آرا

، شناسـي  شدن، جامعـه، جامعـه   مدرنيسم، جهاني شناسي، پست ترنر، شرق :ها هواژكليد
  .شدن كااليي

  
  مقدمه .1

و مـدير انسـتيتوي    2005 تا 1998 هاي بين سال ،استاد دانشگاه كمبريج ترنر، پرفسور برايان
چنـين سـردبير و    هـم  اوشناسي در دانشگاه كاتوليـك استرالياسـت.    و جامعه ،دين، سياست
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و  ،يمطالعـات شـهروند  فدرسـتون)،   مايـك  راه هـم  (بـه  بـدن و جامعـه  گذار مجـالت   پايه
شـدن بـا    هاي دين و جهـاني  تر حوزه بيش اوق پژوهشي ياست. عال يككالس يشناس جامعه

هاي مذهبي و دولت مـدرن، حقـوق بشـر و ديـن، بـدن       تمركز بر موضوعاتي مانند چالش
. ترنـر در كتـاب   اسـت شناسـي نيـز    شـرق  ةنظـران حـوز   و از صـاحب ا اسـت.  و ... ،انسان
منتشر  جراتل راتاتوسط انتش 1994كه در سال  ،شدن يو جهان يسم،مدرن ، پستيشناس شرق

  گذارد. ميبحث  بهمدرنيسم  پستشدن و  جهانيشناسي را در بستر  شرقشد، گفتمان 
شرق با  كند كه در آن ميمنفي بين غرب و شرق توليد  اي هنام ترازشناسي  شرقنزد ترنر 

مفهوم شهروندي، فقدان  نكردن متوسط، تثبيت ةركورد تاريخي، فقدان طبق موضوعاتي چون
 مثابـة  و ناكـامي در ظهـور عقالنيـت ابـزاري بـه      ،هاي زاهدانه نظامهاي مستقل، وجود  شهر

 ؛هاي عقالني تعريف شده است و سازمان ،داري صنعتي فرهنگ بنيادي علم سكوالر، سرمايه
هاي دانشگاهي سـلطه   بر حلقه 1930 ةيك كه تا اواخر دهشناسي كالس شرق بين اوهرچند 

شدن، تغيير جايگاه  كه تغييرات مربوط به جهاني ،دوم همين قرن ةشناسي نيم داشت و شرق
تبـع سـقوط كمونيسـم از ويژگـي آن      و تغييرات سياسي به ،فكران در غرب و منزلت روشن
مدرنيسـم   شـدن و پسـت   جريـان عمـومي جهـاني   نگـاه وي   ازشـود.   ل مـي ئاست، تمايز قا

  است.  شناسي شده وجب تضعيف گفتمان شرقكلي م طور به
كـه بـين اسـالم و نوسـازي ناسـازگاري       اين بر مبني» وبر« يبا نقد آرا ،ترنر در اين كتاب

بحث  بهداري تلقي شود  گزيني براي سرمايه تواند جاي وجود دارد، اين نظريه را كه اسالم مي
  داند. مدرنيسم را مقدور نمي رد، هرچند وي تعامل اسالم و پستذاگ  مي

هـاي ترنـر در كتـاب حاضـر      ترين آمـوزه  حاضر بر آن است كه ضمن معرفي مهم ةمقال
كـه  د شـو روشـني معلـوم    كنـد تـا از ايـن طريـق بـه      وي را نقد و بررسـي   ياي از آرا پاره

ـ   شدن و پست جهاني هـاي   شناسـي و سـاير حـوزه    ر جريـان شـرق  دثيراتي أمدرنيسم چـه ت
  اي گذاشته است.ج  مطالعاتي به
محمدعلي محمدي  را شدن يو جهان يسم،مدرن ، پستيشناس شرقاست كه كتاب  گفتني

كـه در  اسـت  فارسي نگاشـته   ةاي بر ترجم لف نيز مقدمهؤاست و م كردهبه فارسي ترجمه 
  .وي بسيار مفيد است يم بهتر آرافه

  
  شناسي بخش اول: شرق .2
شناسـي،   شـرق «عنـوان   بـا در فصـل اول   ،ترنـر  ؛ش اول خود شـامل سـه فصـل اسـت    بخ

كـه در عصـر مـدرن مسـئله تنـوع اجتمـاعي و        ، ضمن اشاره به اين»و دين ،مدرنيسم پست
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شناسـي را   فرهنگي موضوعي كالسيك در علوم انساني و اجتماعي بوده است، بحث شـرق 
نگاه ترنر، سعيد رويكرد جديدي را به  ازكند.  آغاز مي» ادوارد سعيد«هاي  با نگاهي به انديشه

نگاري هند برانگيخت كه موجـب ظهـور نـوعي     ويژه تاريخ نگاري به استعمارزدايي و تاريخ
ها را براي استعمارزدايي  ميان دانشگاهيان جهان سوم شد و آن نفس در و اعتمادبه راديكاليسم

هاي رويكـرد   رسي و تحليل ويژگيضمن بر ،او. كردهاي فرهنگي و سياسي ترغيب  در اليه
كند. وي بر ايـن عقيـده    شناسي وي را نقد مي ميراث شرق يت، از جهاشناسي سعيد به شرق

اين فرضـيه   با روند استعمارزدايي انجام پذيرفت و بر راه همشناسي  شرق ةاست كه نقد اولي
امـا   ،اسـت داري  گزينـي بـراي سـرمايه    سياسـت جـاي   ةمبتني بود كه ماركسيسم در نظريـ 

حاضر شايد بتوان اسالم را در چنين جايگاهي قرار داد. نقد ديگر ترنر بـه سـعيد بـه     درحال
كـه اسـتنتاج سياسـت     بـا اشـاره بـه ايـن     ،شود. ترنر مربوط مي اوهاي  ثير فوكو در انديشهأت

مند از تحليل انتقادي فوكو تاحدودي مشـكل اسـت، نقـد فوكـو از الگـوي       مراديكال و نظا
 داند ميطلبي احساساتي  مرج و نهادن نوعي هرج رفت در نظام سنتي را موجب بنيانمسلط مع

س از أچنين دفاع از قرائتي بنيادگرايانه از اسالم را كه متضمن مقابله با سكوالريسم و ي و هم
  داند. نوسازي است از نتايج خاص ميراث فوكو مي

دانـد كـه ميـراث     گـري مـي   ويـران  شناسـي  شناسي را غرب مدهاي شرقاترنر يكي از پي
هاي اين نوع نفي غـرب را   نگاه وي بعضي از جنبه ازكند.  ضمني نفي مي طور نوسازي را به

كـه حقـايقي وجـود دارد كـه      با قبول ايـن  او،شناخت.  توان باز مي» كردن معرفت بومي«در 
پـذيرد و تبعـات اتخـاذ     شناسي بومي را نمـي  اي است، عقالنيت يا روش مختص هر جامعه

 ةاول ايجاد تقابل ميان معرفت بومي و معرفت جهاني و در وهل ةچنين ديدگاهي را در وهل
  داند. جهاني مي ةفكران در عرص فرهنگي روشن ةدوم موجب ايجاد مقابل

توان علوم اجتماعي قومي و محلي داشت، علوم اجتمـاعي   طوركه نمي همان ،ازنظر ترنر
هـا   شـدن فرهنـگ   عرفت را در تقابل با جهـاني كردن م اسالمي اواسالمي هم ممكن نيست. 

هاي  تواند برچسب بنيادي علوم اجتماعي نمي ةنظريو بر اين عقيده است كه منطق و  ددان مي
ضمن اشاره به  ،مدرنيسم نيز ترنر يا قومي داشته باشد. درخصوص پست، تاريخي، فرهنگي

 ةشدن در حـوز  يند كاالييمدرنيته، بر گسترش فرا شدن با پست اهميت موضوع پيوند جهاني
و تهديـد   نـد ك مـي كيـد  أهاي فرهنگي ت نظام درثير فرهنگ مصرف انبوه أزندگي روزمره و ت

شناخت، بلكه همان  ةكردن معرفت را نه مسئل اصلي درخصوص ايمان مذهبي و نيز اسالمي
آسـاني ازسـوي رهبـران سياسـي،      اي كـه بـه   پديـده  .دانـد  شدن زندگي روزمـره مـي   كااليي
مـدافعان   آرايپس از طرح  ،چنين كنترل نيست. وي هم يا رهبران مذهبي قابل ،فكران روشن
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كند  ماندگي تاريخي اسالم اشاره و اين پرسش را مطرح مي نوگرايي در اسالم، به عامل عقب
گزين  مدرنيته جاي تواند در عصر فروپاشي و سقوط كمونيسم و ظهور پست كه آيا اسالم مي

داري غرب باشد؟ او خود بر اين عقيده است كه اسالم از چنـين   سرمايه مناسبي براي اقتدار
 ةجامعـ  ةشناسـي و مسـئل   شـرق «عنوان  باظرفيتي برخوردار است. در فصل دوم اين بخش 

شناسـي بررسـي و تجزيـه و تحليـل      تحليل ادوارد سـعيد از شـرق  دوباره ، »مدني در اسالم
ثر سـعيد از  ؤمـ  ةكـه مبنـاي مطالعـ    ،قـدرت ترنر، تحليل فوكـو از دانـش    ةعقيد به .شود مي

آورد كه در آن تقابل غرب و شرق  وجود مي انگيز را به شناسي است، گفتماني اختالف شرق
جوامـع آسـيايي را    ةشناسي دربـار  شرق ةنظري او. شود ميمظهري از روابط قدرت انگاشته 

 ةشرق با فقدان جامعشناسي ساختار اجتماعي جهان  نگاه شرق ازكه  كند گونه خالصه مي اين
اند  اي از نهادهاي واسط ميان فرد و دولت يعني اين جوامع فاقد شبكه ؛شود مدني شناخته مي

و موجـب   نـد ك مـي گونه عناصر اجتماعي شرايط را براي استبداد شـرقي مهيـا    و فقدان اين
 شـتن نداوجود .پناه باشـد  مستبد بي ةخودكامد كه در آن فرد همواره دربرابر حكومت شو مي

داري را در خـارج از اروپـا و    اقتصـاد سـرمايه   ةتوفيق توسعنداشتن  ،زمان مدني، هم ةجامع
شناسي  ديدگاه جامعه ازگويد كه  چنين مي كند. وي هم كراسي را تبيين ميوچنين وجود دم هم

مدني در دنياي اسالم و ضعف فرهنگ بـورژوازي درخصـوص    ةجامع نداشتنغربي وجود
با استبداد سياسي نيز بلكه  ،است ماندگي اقتصادي شده ها موجب عقبتن تشكيالت دولت نه

  است.  بوده راه هم
كه در اسـالم علـم فقـط     اين بر ضمن نقد نظر كساني مانند ارنسترنان مبني ،چنين ترنر هم

سانس نر ةيونان به دور ةاي براي انتقال فلسف وسيله فقططفيلي فرهنگ يوناني بوده و اسالم 
ثر أد. وي قرون وسطي را متـ كن كيد ميأنقش فعال اسالم در اين حوزه ت  است، بهاروپا بوده 
طور عمده وابسـته   بندي عقايد مسيحي را به و صورت نددا ميهاي فلسفي اسالم  از پيشرفت

  شمارد. رشد، كندي، و رازي مي سينا، ابن ار محققان مسلماني مانند ابنك  به
شناسـي معاصـر    هاي شرق رسد كه تناقص نتيجه مي كلي در اين فصل ترنر به اين طور به

غربي كه به سطح اوضاع و احوال جهاني ارتقـا   ةچون بخشي از بحران جاري جامع بايد هم
  نگريسته شود. است يافته

اندازها و الگوهـاي خـاص    اي چشم بندي ريشه شناسي به صورت ازنظر وي پايان شرق
دادن تغييرات عمده در روابط  فقط درصورت رويدارد؛ اما اين نوع از بازسازي معرفت نياز 

چراكه دگرگوني گفتمان خود مستلزم دگرگوني  ؛پذير است سياسي بين شرق و غرب امكان
  قدرت است.
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گرايي  مشكالت ترجمه و نسبيت» توصيف شرق«عنوان  باترنر در فصل سوم اين بخش 
ن دو ديـن اسـالم و مسـيحيت    تطبيقي بي ةشناسي كه براي مطالع سر راه آن نوع جامعه بررا 

هاي اصـلي   نقش اسالم و سرزمين ركيد بأبا ت او،د. كن كند بازشناسي و بررسي مي تالش مي
بررسـي و  را درمورد شرق » وبر«هاي  شرق، ديدگاه دربارةگيري باورهاي غربي  آن در شكل

  د.كن مينقد 
چـون   مشـترك هـم  شناسي عناصر و موضاعات  كه در گفتمان شرق جا گويد ازآن ترنر مي
بـاوجود  شـوند،   كـار گرفتـه مـي    زنند به سان كه دوري و اختالف را دامن مي ناهم موضاعات
هـا و   شناسي هميشه بـر تفـاوت   هاي فرهنگي شرقي هاي اسالم و مسيحيت، در سنت شباهت
حل توجه به  مداري ديني، راه براي رويارويي با قوم ،ديدگاه وي ازكيد شده است. أها ت جدايي

هـاي يـك    چون گونه و اسالمي را هم ،هاي مسيحي، يهودي ها خواهد بود كه سنت همانندي
  اند. وجود آورده اتفاق اساس فرهنگ جهاني را به بهها  زيرا اين سنت ؛هم آورد دين واحد گرد

  
  ناقربخش دوم: مستش .3

ماننـد  نـام دارد ديـدگاه كسـاني    » نقش وجدان در ساخت دين«در فصل اول اين بخش كه 
ناسي ش   هاي وي در رهاكردن خود از دام جامعه هاچسون بررسي شده و تالش .مارشال جي
  تحسين ولي ناكام ارزيابي شده است.  سنتي قابل

نام دارد كه در آن ترنـر  » گوستاونون گرون باوم و توصيف اسالم«فصل دوم اين بخش 
  .كرده استبررسي  اين انديشمند را  يآرا

گر فقدان  نابين ارزش و عمل نماي ةفاصلناپذيري قانون و  اوم، انعطافازنظر فون گرومب
 او،شكست الهيات اسالم است.  دهندة تر نشان بلكه بيش ،اصل مقاومت و مشروعيت نيست

برد، نقش اسالم را در  پارچگي رنج مي كاري و فقدان يك كه اسالم از محافظه با اشاره به اين
  اند.د  تكوين تمدن بسيار ناچيز مي

اي  هاي علمي و فناورانه گويد كه وي آن دسته از پيشرفت ترنر در نقد فون گرومباوم مي
بار او  يداراي ويژگي اسالمي است ناديده گرفته است و در آرا طور آشكار تجربي را كه به

  ود.ش  لحاظ احساس غيراقناعي مواجه مي و به ،ديگر اسالم با اتهام معروف جمود، سادگي
او اسالم نخست،  :كند ترنر دو نقد عمده را بر ديدگاه فون گرومباوم وارد مي ،درمجموع

 ،اسـت كرده غربي مطالعه  و با معيارهاي كامالً ،گرا، تجويزي را از بيرون و از موضعي نخبه
اي جـدي بـين    رابطـه  ،دوم ؛دنكن كه بر ناكامي اسالم (و نيز مسيحيت) داللت مي يمعيارهاي
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دهد وجود دارد و  ويژگي تكراري و توصيفي كه به اسالم نسبت ميسبك فون گرومباوم و 
ـ  طرز عجيبي كارش فاقد ويژگي روشـن  به علوم اجتماعي، به اوتعهد آشكار  باوجود  ةفكران

خـورد.   چشم نمـي  مالحظه است. در رويكرد او به ادبيات اسالمي نيز نوگرايي جدي به قابل
كند، بلكه تمام موضـوعات   مي رتكراا خودش را تنه ازنظر ترنر فون گرومباوم نه ،درمجموع

  كند. بازتوليد مي نيز شناسي را توصيفي شرق
  

 شدن : جهانيبخش سوم .4
كيد ترنـر ايـن   أت نام دارد.» شدن اسالم جهاني سياست و فرهنگ در«اولين فصل اين بخش 

هـا. وي در   آن ةاديان بزرگ ابراهيمي قرار گيرد و نـه در حاشـي   ةزمر دراست كه اسالم بايد 
  تناسب بحث اين موضوع را مطرح كرده بود. بهقبل هم  هاي فصل

 ،وجود مشكالتي بين اديان ابراهيمي  ضمن يادآوري اين مطلب و توجه به ،جا نيز در اين
تواند با پسـامدرنيته تعامـل    اما نمي ،كند كه هرچند اسالم با نوسازي سازگار است كيد ميأت

هـاي عرفـاني ادبـي، سـنت      تنوع موجود در درون اسالم (سـنت به  داشته باشد. وي باتوجه
اسالم مستلزم وحدت دين و سياست است، اما در اگرچه گويد  و اسالم زاهدانه) مي ،شهري
عصر نوين حاكمان اسالمي قادر بـه اعمـال حاكميـت سياسـي خـرد بـر       پيش از هاي  زمان

تـا  اما  ،است شدن داشته ي جهانيهرچند اسالم هميشه ادعا ،عبارتي رهبران دين نبودند و به
هرگـاه   او،نگـاه   ازشدن نبوده است.  قبل از ظهور نظام ارتباطي معاصر قادر به اعمال جهاني

چون عنصري پويا و  تواند هم شدن رهايي يابد، مي هاي قومي خود و از غربي اسالم از سنت
هـاي   نهضـت مترقي در اصـالح اجتمـاعي ظهـور كنـد. وي نقـش اسـالم را در گسـترش        

بـه  كنـد و بـا اشـاره     و اندونزي بسيار مهم ارزيابي مي ،ضداستعماري در شمال آفريقا، هند
گويد كه  است، مي 1980و  1970هاي  هاي دهه كه بنيادگرايي و اسالم انقالبي از ويژگي اين

الحـق در پاكسـتان،    اهللا خميني، ظهور سياسي مرحوم ضـياء  انقالب ايران تحت رهبري آيت
و گسترش احيـاي   ،رشد دين در خاورميانه مقاومت اسالمي افغانستان، اهميت روبهنهضت 

  اند. يافته تحققها  ههاسالمي در مالزي در همين د
امـا در   ،ملي باهم اختالف دارنـد  ةهاي اسالمي در جلو كه بنيادگرايي درحالي او، ةعقيد به

بر نقش نويسندگاني مانند شريعتي چنين  . ترنر هم نظر دارند اشتراكنفي سكوالريسم مدرنيته 
كنـد.   كيـد مـي  أگرايـي ت  سمت اصول جديد راديكاليسم و مخالفت با غربي در سوق اسالم به

بازنگر و با هويت فرهنگي  خودچون يك نظام جهاني  وي اسالم اكنون قادر است هم ةعقيد به
  د.سازي بزن گرايي موجود فرهنگ مصرفي دست به مفهوم دربرابر تنوع و كثرت
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نـام دارد، ترنـر بـه    » شناسـي جهـاني   شناسـي تـا جامعـه    شـرق «در قسمت بعدي كه از 
هـاي منسـجم جهـاني     عنوان اولين نـوع از نظريـه   هاي كالمي ميان اديان ابراهيمي به مناقشه
هـاي   گـذاري از ويژگـي   كه جدايي و ارزش جا گويد ازآن كند و مي اشاره مي» غيرت« ةدربار

هـاي اعتقـادي بيگانـه فقـط      هاي خارجي و تهديد نظام رهنگزندگي جمعي است، غيرت ف
شود. در قـرن بيسـتم،    نظمي اجتماعي برجسته مي ثير فضاي خاص بحران ملي و بيأت  تحت
بحـران   بـوده اسـت.   راه همبا ضرورت سياسي فهم اسالم  طور روزافزوني غيريت به ةمسئل

و احياي جهاني بنيادگرايي اسالمي  ،جنگ خليج فارس ،نفت، انقالب ايران، جنگ افغانستان
بلكه آگاهي جهاني به ماهيت متزلزل ثبات بين اديان و  ،است جهان را تغيير داده ةتنها نقش نه

  جوامع را نيز دگرگون كرده است.
لوحانـه بـه    اعتمـاد سـاده   ،اول :ديدگاه ترنر با دو خطر مواجه است ازشناسي  نقد شرق
ـ     شده كـه غربـي   رنيتهمد) يا قبل nativeانسان بومي ( او ر دثيري أشـدن و نوسـازي هـيچ ت
شناسي كهنه  كه نبايد شرق كيد بر اينأبا ت او،ستيزي.  افتادن در دام غرب ،دوم ؛نداشته است
شناسـي   كـردن بـديلي بـراي شـرق     متعصب معاوضه كرد، در پيدا شناسي تقريباً را با غرب

 منزلـة  كردن تمام مفاهيم اسـالمي بـه   رها ،اول :داند توجه به چهار مسير حركت را مهم مي
هاي متعدد با تمام پيچيـدگي   اسالم ةآوردن امكان مطالع منظور فراهم جهاني، به ةيك جوهر

تفسيركردن اين اسالم در متن جهاني و درك مباحـث اسـالمي    ،دوم ؛ها و وجوه افتراق آن
ت محـدود فكـري و   شناسـي از اشـتغاال   شـدن جامعـه   رها ،سوم ؛جهاني در شرايطي واقعاً

و  ؛محـور  انـداز جامعـه   آوردن بـه يـك چشـم    هاي ملي و روي مربوط به دولت ةگرايان ملي
منظور لغو جايگـاه   سمت غيريت فرهنگ غربي به شناختي به گيري نگاه مردم جهت ،چهارم

  هاي مسلط غربي. برتر فرهنگ
 يترنر بـا بررسـي آرا  نام دارد، » شناسي شدن در جامعه مفهوم جهاني«در قسمت بعد كه 

و اشـاره بـه نگـاه     شـدن  درخصوص جهاني ... و ،وبر گيدنز، انديشمنداني مانند رابرتسون،
برداشـتي   چونانبرداشت وي به  گويد ممكن است بعضاً شدن مي مثبت رابرتسون به جهاني

قدر  و چنين استدالل شود كه مسائل فراروي جهان آنوارد شود انگارانه انتقاد  آرماني و ساده
اي جهاني متقاعد  الوقوع فاجعه اي را به وقوع قريب شناس منطقي فراوان است كه هر جامعه

و  ي، گرسنگي، ركود جهانيجهان يمسر يها بيماريها،  شدن زمين، نابودي جنگل . گرمدكن
 يثبـات  يو ب ،ييوناليستناس يها پناهندگان، جنگ ةيند، موج فزايمحصوالت كشاورز ينابود
رابرتسون دفاع  ةتوان از نظري ميبنابراين،  .كنند يم يدجهان را تهد ةيندآ ،همه و همه ،ياسيس

شدن  هايي كه جهاني زيرا وي تالش كرده است نشان دهد كه در بسياري از موارد خطر ؛كرد
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رونـد و شـرايط جهـاني اغلـب بـازيگران       شـمار مـي   هايي نيز به كند خود فرصت ايجاد مي
  اعمال ديگران رفتار كنند. ةكند تا برمبناي مالحظ       ياجتماعي را مجبور م

  
  مدرنيسم فكران و پست بخش چهارم: روشن .5

نام دارد. ترنـر در  » و نقد فرهنگي توده ،مدرنيسم ، پستيستالژنو«اولين فصل از اين بخش 
ويژه  فرهنگ توده، به ةشناختي دربار شود كه اكثر تحقيقات جامعه آغاز اين نكته را يادآور مي

گرا هسـتند و   اند، نخبه ماركسيستي يا انتقادي انجام گرفته ةارچوب نظريهتحقيقاتي كه در چ
  دهند. فرض قرار مي ر را پيشت   تمايز فرهنگ برتر و پست بنابراين

مـدرن قـرار دارد كـه در آن ادعاهـاي خـواص       گرايـي پسـت   درمقابل اين نگاه، كثرت
 ةمسلط انديشـه در نظريـ   ةيا شيو هاستعار بنابراين ؛سست شده است درمورد فرهنگ برتر
چراكـه ارزيـابي انتقـادي را معطـوف بـه گذشـته        ؛نوستالژيك است انتقادي معاصر لزوماً

طور ضـمني   كند كه به وي از متفكران مكتب فرانكفورت مانند بنيامين ياد مي مثالً،داند.  مي
هـا   ها يكي بودند. آن وضعيتي كه اجتماع و ارزش يعني ،دارند يكبه گذشته تمايل نوستالژ

گرايـي وارد   مصـرف ة تـاز و اشكال  ،به فرهنگ توده، صنعت فرهنگي  اي ستيزانه نقد مدرن
 ةمدرنيسـم و جامعـ   پسـت «عنـوان  بـا  مهم جيمسون  ةبا اشاره به مقال ،گاه . ترنر آنندكن مي

ها  آن انتقادي بر ةرا كه نظري هاييتمايز مدرنيسم دقيقاً پست ةگويد ظهور دور ، مي»مصرفي
خاص تـاريخي   ةمدرنيسم را توصيفي از مرحل جيمسون پست. بين برده است از مبتني بود
طلبـي   مدرن را ايجاد مسـاوات  پست ةداري جديد و يكي از تبعات جامع سرمايه ةدر توسع
دانيـل بـل    يراتمايز ميان فرهنگ برتر و پست است. ترنر آ ةبرند كه ازبين داند مي فرهنگي

ارچوب هـ در چ ،ديـدگاه بـل   ازد. كنـ  درخصوص نوگرايي و پسانوگرايي را نيز بررسي مي
 ةفرهيختـ  ةفرهنگي يا طبق ةكنوني، نقش اندكي براي نخب ةشد يكدمكراتاي و  فرهنگ توده

درحال احتضار كـه از   يفرهنگ ةنخب يبرا ينوستالژ هاز توده جداافتاده وجود دارد. درنتيج
 ،آيـد. ترنـر   حسـاب مـي   وضعيتي مسـلم بـه   است اش بريدهينهاد يگاهو جا يفرهنگ سنت

بورديو و طرح اين مسئله كه موضوع بورديو مستلزم تعهـد   يدرپايان و پس از بررسي آرا
و تغييـر مهمـي    ،تحول ،و امكان هرگونه مقاومتاست » ايدئولوژي مسلط« ةكامل به نظري

مـدرن درك ايـن    گيرد كه در عصر پسـت  برد، نتيجه مي بين مي هاي فرهنگي از امرا در نظ
بايـد درمقابـل    ناميد كـه فرهنـگ مـي   » مسلط«وان ت   نكته مشكل است كه چه چيزي را مي

  مقاومت كند.  آن
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شناسي  نام دارد، علم جامعه» شناسي: جهاني يا ملي جامعه ةدو چهر«در قسمت بعدي كه 
انديشـمنداني   يتـاكنون و ازطريـق آرا   نـوزدهم اول قرن  ةاش در نيم از زمان شروع رسمي

ترنـر   ،نهايـت  د و درشو بررسي مي و زيمل  ،مانند سن سيمون، دوركيم، ماركس، ماكس وبر
تركـردن اهـداف ايـن رشـته      تر و گسترده شناس وسيع گيرد كه رسالت يك جامعه نتيجه مي

هـاي جهـاني زنـدگي     شـته، خصيصـه  هـاي جهـاني ايـن ر    است كه شامل تعهد به ويژگـي 
اي از اعمال و تعهدات مقدم بر اهداف  مجموعه مثابة و برخي از مفاهيم علم به ،فكري روشن

ناسي و ش  شناسي بايد دوگانگي بين نگرش جهاني به جامعه ملي و محلي خواهد بود. جامعه
  تعهد به اهداف پژوهشي خاص ملي را تحمل كند.

گيـري جريـان    نقش ايدئولوژي و اتوپيا در شكل«ل عنوان در فصل پاياني اين بخش ذي
گويد  كند و مي اي را عليه متفكران انگليسي مطرح مي ، ترنر نخست نقد كوبنده»فكري روشن

و  انـد  تحوالت فكري جهاني بوده ةكانوني در هست ةيا نقط گاميشپتر  متفكران انگليسي كم
اند. ترنر بر اين عقيده اسـت كـه    جهاني مبادالت فرهنگي عمل كرده ةواسط درنقشتر  بيش

شـدت   و تـونس بـه   ،، شامل دوركـيم، زيمـل  نوزدهمشناختي اواخر قرن  كل جنبش جامعه
توان نگرش  مي باره  اين درداري قرار داشت.  كاري به سرمايه ثير واكنش مكتب محافظهأت  تحت

زدايـي در عصـر    گلـن بـر فراينـد نهادينـه     نولـد وري و نقـد آر نـا انتقادي هايدگر درمورد ف
او  داري صـنعتي تلقـي كـرد.    راديكال بـر سـرمايه   ةكاران تكنولوژيك را نيز يك نقد محافظه

بلكـه   ،»پيشـرفت «ها با  فكران نه ازمنظر تعامل آن كه بهتر است روشن با اشاره به اين ،سپس
 ةزعم وي موجب فقدان طبقـ  برحسب نگرششان به نوسازي تعريف شوند، عواملي را كه به

كند و به اين مطلـب نيـز    يافته در انگليس شده است تبيين مي فكر راديكال و سازمان روشن
 فكر است بدين معنا نيست كـه اصـالً   كه انگليس فاقد روشن دهد كه عقيده به اين توجه مي

مهم درخصوص مطالعات فرهنگي بريتانيايي را كه  ةسه جنب ،متفكري نداشته است. درپايان
انـد شناسـايي و    ش بنيادي درمورد فرهنگ ظـاهر شـده  هاي پژوه قالب فرض ازنظر وي در

و ايدئولوژي محصور  ههاي مربوط به طبق كه اين مطالعات در پرسش اول اين :كند مطرح مي
ـ تحـت شـدت  بهارچوب پارادايمي كه هاند و هردوي اين مقوالت در چ شده آلتوسـر،   يرثأت

رفـتن   ميان مد اين رويكردها ازاترين پي شوند. مهم و گرامشي قرار دارند دنبال مي ،پوالنزانس
نظـر    تداوم وابستگي بـه  كه اين دوم ؛زيربنا و نيز ايدئولوژي مسلط است ـ روبنا ةميراث ايد

هرچند قـدرت مكتـب    ،منبع اصلي افكار ناب تحليلي است مثابة اي به اجتماعي اروپاي قاره
اجتمـاعي   ةكـه نظريـ   سـوم ايـن   ؛ صنعت فرهنگ آشكار اسـت  ةفرانكفورت هنوز در نظري

محـدود آثـار    ةآن مجموعـ  ةوسـيل  كند كـه بـه   چون يك واسط فكري عمل مي انگليسي هم
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تـوان بـار ديگـر     نويسندگان ماركسيست و پساماركسيست در پاريس و فرانكفورت را مـي 
و ... صادر كرد و از ايـن   ،كنگ گران انگليس به آكلند، هنگ پژوهش با مهاجرت خود راه هم

يز به مخاطبـان سراسـر   آم اي موفقيت گونه يس از مطالعات فرهنگي را بهطريق برداشت انگل
  داد.  جهان انتقال

  
  تهيمدرن: پنجم بخش. 6

توجه  ترنر به اين مطلب نام دارد،» نظم تا ريسك«خر كتاب، كه از آدر اولين فصل از بخش 
 ةهـاي مهـم توسـع    يكي از نتايج و ويژگي» بيمه«ريسك و  ةدهد كه مطالعه درمورد مقول مي

 ةوي از قـرن هفـدهم بـا توسـع     ةگفتـ  كه بـه  ،مفهوم ريسك را بنابراينعلم اقتصاد است و 
بـا   ،گذاري نامطمئن به مفهومي برجسته و مهم تبديل شـد  بر سرمايه مدت مبتني تجارت بلند

 ،كند. اين كتاب ) بررسي مي1992( يسكير ةجامععنوان  با كيشباولرشهور منظر به كتاب 
هـم   شناسـي سـنتي در   داري را در جامعـه  هاي متناوب سرمايه ازنظر ترنر، بسياري از فرضيه

ـ  ريسكي را هم ةشكست. وي تحليل بك از جامع يافـت   يـك ره  ةچون تالش درجهت ارائ
موجود درمورد ريسك و عدم قطعيت ارزيـابي  هاي اقتصادي  شناختي ناب براي ايده جامعه

و گلن  ،متفكراني مانند وبر، دوركيم، آدورنو، هابرماس، پيتر برگر يچنين آرا كند. ترنر هم مي
ارچوب يـك بحـث   هـ گيرد كه تحليل خطر بايـد در چ  و نتيجه ميكند  ميرا بررسي و نقد 

رد. ازنظر ترنر پاسخ ساده و تر مانند اعتقاد به عدالت الهي صورت گي شناختي عمومي جامعه
آميزتر شـده اسـت يـا خيـر؟      كه آيا زندگي مخاطره است واضحي به اين پرسش داده نشده

كه خطـر در   شناختي عبارت است از اين حل بالقوه براي اين مشكل جامعه يك راه اوزعم  به
 ،س و بكيعني اليا ،ديدگاه دو تن از انديشمندان اين حوزه اوسطوح متفاوتي بررسي شود. 

 ةهاي نظارتي درنتيج نظارت سيستم ةواسط كند. الياس بر اين عقيده است كه به را مطرح مي
جدي  هايخطرولي ازنظر بك  ،مدت تمدن مخاطرات زندگي كاهش يافته است فرايند بلند

اگـر   ؛دلـي دارد  هـم  هـا نظرترنر با هردوي اين  كند. ظاهراً جهاني را تهديد مي ةجامع يكالن
توان استدالل كرد كه زندگي  اي خام تمايزي ميان سطح خرد و كالن قائل شويم، مي گونه به

تر شده  گذشته مطمئناز  است داليلي كه در نگرش هنجارهاي تمدني الياس آمده روزمره به
جهـاني   ةجامعـ  هـاي خطربـك درمـورد    ةداليل خوبي نيز بـراي پـذيرش عقيـد    اما ،است
محيطـي آلـودگي صـنعتي و غـذايي و      هايخطردر آن اي كه  شده وجود دارد. جامعه مدرن
 ناپذير هباعث ايجاد سطوح محاسب است زدايي شده هاي اقتصادي مقررات ها و ناپايداري ابهام
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ذهنـي و   ةوجود تناقضي آشكار بين تجرب چنين به ده است. وي همشخطر براي افراد مدرن 
  دهد. ريسك توجه مي نجار روزمره با وضعيت جهاني يا كالنه وضعيت طبيعي و به

خواهـد   ، ترنـر مـي  »انـديش  بـاز  مدرنيتة و خود«عنوان  بادر دومين فصل از بخش آخر 
شـدن را بـا    و جهاني ،مدرنيسم شناسي، پست هاي اجتماعي يعني شرق روابط مهم بين پديده

شدن باعث شده  جهانياو نگاه  ازانديشي و فرد روشن سازد.  توجهي ويژه به موضوع خودباز
و نيـز   شودشناسي به امري بيهوده تبديل  كه بخش اعظم بحث شرق و غرب در شرق است

و  ،حركت، مهاجرت ةدرنتيج» ديگري«زيرا مفهوم  ؛معنا شود جهان بيرون بي» غربت«مفهوم 
نوعي داخلي يا بومي شده است. اسـالم   جوامع وارد شده و به ةها در هم گردي انسان جهان

هـاي   چون يك چالش فرهنگي عميق دربرابر نظـام  بديل و همنيز به بخشي از جهان غرب ت
كنـد كـه اسـالم چگونـه      ال را نيز مطرح ميؤسياسي غربي قرار گرفته است. اما ترنر اين س

كه مستلزم شرايط حقوقي و اجتماعي مستقل بـراي   ،اش ييگرا به فرايند بنياد تواند باتوجه مي
  جهاني جذب شود. ةآساني در جامع ، بهاستپيروانش 
ازطريـق   ازير ،پسانوسازي فرهنگ است هاي اجتماعي يكي از علت اوشدن ازنظر  جهاني

شـدن و پيچيـدگي    ها در يك اجتماع مفروض باعث متنـوع  كردن طيف متنوعي از سنت وارد
شدن فرهنگ بازانديشي جديدي را بر جوامع مدرن،  جهاني ،شود. بنابراين فرهنگ مي ةفزايند

و ماهيـت   ،هـا  هـا، موقعيـت اجتمـاعي آن    لت فرهنـگ درمـورد اصـا   ،فكران بر روشنويژه  به
 ةكند كـه همـ   شدن اين احتمال را نيز مطرح مي كند. جهاني مراتب فرهنگي تحميل مي سلسله
و قرابـت فرهنگـي باعـث     يايـن بازانديشـ   .اند هاي محلي هاي فرهنگي درواقع فرهنگ نظام
بين هويت  ةچراكه رابط ؛صورت گيرد» خود«جديدي بر مدرنيته تمركز  شود كه در پست مي

گردي فرهنگـي   شود. در اين رابطه ترنر جهان ثبات و نامشخص مي شدت بي لي بهفردي و م
گـردي   زيرا جهان ؛داند مدرن آن مي فرهنگي از نوع پست ةشدن تجرب را نيروي قوي در متنوع

را مجبور كرده اسـت تـا بـا صـنعت      مبادالت بينافرهنگي را افزايش داده و نخبگان فرهنگي
هـاي   شـود تـا او نقـش    گرد موجـب مـي   ميراث فرهنگي سازگاري پيدا كنند. تمايالت جهان

رسـد كـه    هاي خارجي تقبل كند. ترنر درنهايت به اين نتيجه مي اجتماعي متنوعي را در مكان
خيلـي   شـناختي  اصطالح جامعـه يك  مطابق باو  يمگرد مدرن ما همگي جهان در جهان پست

اي  ها محيط بيگانـه  تنوع جهاني فرهنگ ،. بنابراينيمخود ةدر جامع» هايي غريبه«مهم، همگي 
درطرف مقابـل   او زعم بهرسند.  نظر غريبه مي هاي ديگر به فرهنگ ةهمكند كه در آن  خلق مي

يك براي اجتماعـات واقعـي،   ژيعني درخواستي نوستال ؛قرار دارد ينوستالژ بيگانگي فرهنگي
يند پسانوسازي را در بسياري از جهات يك اچنين فر و فرهنگ واقعي. وي هم ،واقعي ةتجرب
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چراكه بـراي اديـان مشـكل اسـت كـه خـود را از نقـد فرهنـگ          ؛داند فرايند سكوالريزه مي
كنـد در امـان نگـه دارنـد.      فراروايت تلقي مي تفاسير ديني جهان را صرفاً ةمدرن كه هم پست

اغلـب   بنـابراين خودبازانديشي است و  ةاساسي براي ايد ينگاه وي عنصر ازكردن  سكوالريزه
 زدايـي از  فرايند حتمي افسون» فرديت«و  ،»فردگرايي«، »خود« ةهاي سنتي مرتبط با مسئل نظريه

كه همان  ،مدرن زندگي پست ةديني را با شيو ةگرا و تجرب ايمان كثرت اواند.  ايمان را پذيرفته
چنـين بنيـادگرايي را    و هـم  دانـد  گرايي فرهنگي است، سـازگار مـي   تشدن و كثر غربي ةايد

 كند مي مدرن تلقي گرايي پست و كثرت ،گرايي چند فرهنگشدن،  واكنشي ديني درمقابل جهاني
نقش سـنتي   زمان چالشي درمقابل مدرنيسم چالشي درمقابل دين است، هم اگر پست :گويد و مي
اجتماعي مهم  يكي از وظايفاو ازنظر كه  كمااين ،آيد ميحساب  فكران و متفكران نيز به روشن
  است. فكران حراست و پاسداري از فرهنگ برتر درمقابل فرهنگ فروتر عامه روشن
شـناختي درمـورد خـود بـا ظهـور       كيد بر پيوند بنيـادين بحـث جامعـه   أسرانجام با ت او
طـرح خـود و    :گويد مي ،بدن يشناسجامعه ،شناسي بدن و براساس كتاب مشهورش جامعه

كـه كـل    انـد  تغييراتـي اجتمـاعي   انـد  الگوي جديد ارتباط صميمي ةكنند طرح بدن كه ايجاد
شدن  يكدمكراتاين  او ةگفت د. بهنده ثير قرار ميأت هاي اجتماعي را در جهان مدرن تحت گروه

نيـز  » خـود «پسانوسازي  ،ارچوب پارادايم كتاب حاضرهدر چ ،آگاهي و شعور ممكن است
  ي شود.تلق

 ،هردو ،گرايي شدن چندفرهنگ شدن تنوع فرهنگي و نهادينه جهاني ديدگاه ترنر، از ،نهايتاً
  سيس شده است.أت» خود«كند كه  اين عقيده كمك مي ةبه توسع

  
  بندي جمع .7

توان  رسد كه درمجموع مي نظر مي بندي اختصاصي دارد. به آخرين فصل كتاب ترنر به جمع
  بندي كرد: را چنين صورت اورين محورهاي بحث ت  مهم

مدرنيتـه   هاي بديل تغيير اجتماعي است و پسـت  اي از نظريه مدرنيسم مجموعه پست .1
و پـس از نوسـازي    رددااز نوسـازي قـرار   » وبـر «وضعيتي است كه در مخالفت با نگـرش  

شـده بـه    ابـراز اعتمـاد  ها، زوال  زدايي از حوزه انفكاكة آيد و دربردارند وجود مي گرا به عقل
تر به حريم خصوصـي   كيد جديد بر احساسات و بدن انسان، توجه بيشأعقالنيت ابزاري، ت

 يـت از اهم ينـده فزا يو آگـاه  ،يدارارزش اقتصـاد سـرمايه  و روزمرگي، فروپاشي قطعيت 
 بودن و وابسته ،، تعارضيبر مسائل خاص محل يزو ن است يعتو طب يطيمح يستمسائل ز
  ؛كند يد مكيأت به متن
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و  يند ةيژدر توجه آن به نقش و يتهمدرن و پست يتهبه بحث مدرن يكردرو يكارزش  .2
  ؛كنيم است كه در آن زندگي مي گيري جهاني اي ديني در شكله   فرهنگ

ـ      برخالف .3 هـا و افكـار    ارزش ةديدگاه كساني مانند وبـر كـه اسـالم را نـاتوان از ارائ
دانند، فرهنگ اسـالمي در قـرن بيسـتم، هـم      عقالني مي داري سرمايه ةضروري براي توسع
 ةتوسـع  خيـز خاورميانـه و جوامـع درحـال     اقتصادي در جوامع نفـت  ةدرمقام پذيراي توسع

و تغيير  ،در اصالحات سياسي، انقالب ،جنوب شرقي آسيا و هم درمقام رهبري جهان سوم
  ؛بسيار موفق بوده است

 ارند تا از نگرش محدود قرن نوزدهمي دولتشدن تالش د هاي معاصر جهاني نظريه .4

هـا بـا    سر منابع محدود محصور شده بودند عبور كننـد. ايـن نظريـه    برها كه در نزاع  ملت ـ
و نيز  ،گردي، تحرك جغرافيايي و اجتماعي ثير جهانأالمللي، ت هاي فرهنگي بين شبكه ةتوسع

  عالقه دارند.تر به دركي فرهنگي از جهان  با تشخيص و هويت فرهنگي بيش
هويـت شخصـي و فرهنگـي ايجـاد      دربـارة تري  ها بازانديشي بيش شدن فرهنگ جهاني

اجتمـاعي سـنتي    ةشدن روابط اجتماعي ابهـام زيـادي را كـه در نظريـ     كند و نيز جهاني مي
  ؛دهد درمورد ماهيت اجتماع وجود داشت درمعرض ديد قرار مي

گرايـي   معناي تمايز فرهنگ برتـر و نخبـه   دفاع تفكر سنتي از فرهنگ بومي درعمل به .5
ميان رفته است،  شدن از مدرنيسم و جهاني پست ةوسيل چون اين تمايز به ،حاضر بود، درحال

هـا آرزو   اقتصادي وجود دارد و آن ـ نيرومندي درميان انديشمندان اجتماعي نوستالژي نسبتاً
  ؛گردند ر بازچون حافظان فرهنگ و انضباط برت شان هم دارند به نقش سنتي

تـر قلمـداد كـرد و     توان افزايش اختالط فرهنگ برتـر و پسـت   مدرنيسم را مي پست .6
گر سنتي و متفكـر   پژوهش ةطلبان ت دانست. رسالت رياضتادرحقيقت تجليلي از اين تغيير

  ؛مدرن دارد پاييني در متن فرهنگ عامه و پست سيال آزاد جايگاه اجتماعي نسبتاً
مدرن حـول   پست ةيكي از موضوعات اساسي در فلسف ةمثاب واال بهبحث درمورد امر  .7

و جـورج باتيـل ظهـور كـرد. امـا       ،لونياس، موريس بلنكوت آثار نويسندگاني چون امانوئل
توانـد در   اي ديني است كـه نمـي   واال تجربه ةگسترش بازار در هنر بدين معناست كه تجرب

 ةوسـيل  اي كه هنر سنتي را فرا گرفته است بـه  نوراني ةجهان مدرن بازتوليد شود، چراكه هال
  ؛وري مدرن نابود شده استافن

و روزمره  ،و ساير چيزهاي محلي، عادي ،تالش براي برخورداري از زندگي، فرهنگ .8
هاي  اي از امنيت و ثبات در جهاني است كه آرا، شيوه يابي به نقطه گر تالش براي دست بيان
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و  ،خدايي چندسازي،  مدرن اند. ما با پست آن را احاطه كردهدرك  و عقايد غيرقابل ،گوو گفت
  .شرك مواجهيم

  
  نقد و بررسيگيري و  نتيجه .8

عضـوي   سـه  ةداننـد كـه مجموعـ    طـوالني مـي   شدن را فرايندي نسـبتاً  اكثر متفكران جهاني
دهد و  و سرعت خصوصيات آن را تشكيل مي ،زدايي)، ارتباط متقابل همرززدايي (منطق و حد
و  ،نقـل  و هـاي ارتبـاطي، حمـل    گيـر تكنولـوژي   دليـل رشـد چشـم    هاي اخير نيز بـه  دههدر 

 ةهمر دشدن اما جنبشي دوگانه است و  خود گرفته است. جهاني رساني شكلي حاد به اطالع
شدن  جهاني سوء هايثيرأ. هرچند تداردثير أصورت مثبت و منفي ت هاي زندگي بشر به جنبه

هاي مثبت آن نيز نبايد غفلت  از جنبه اما ،اغماض است يرقابلزندگي فردي و اجتماعي غر د
تـوان   وگو تعامل با جهان و جهانيان كه خود فرصتي است كه مـي  ازجمله امكان گفت ؛كرد

كه مسائلي جـدي و   شده استشدن موجب  چنين جهاني هوشمندانه از آن سود جست. هم
قرار گيرد و نيز نياز به تجزيه و تحليل ها  حوزه ةنو فراروي انديشمندان علوم انساني در هم

  موضوعات كهن با رويكردي جديد و متناسب با نيازهاي زمانه اهميت يابد.
، كه در نوع خود كتابي مهم و حـاوي  شدنيو جهان يسم،مدرنپست ي،شناسشرقكتاب 

در  ،شناسي است علوم اجتماعي و جامعه ةهايي بديع درحوز مطالب درخورتوجه و بصيرت
» شناسـي  نقـد شـرق  «و  »شناسـي  شرق«تحليل است. پرداختن به موضوع  ن بستري قابلچني

تـوان   هاي درخورتوجه اين كتاب اسـت. مـي   شدن از ويژگي به وضعيت جهاني رايج باتوجه
كـاري كـه    و رسيدن بـه راه » شناسي نقد شرق«ترنر براي يافتن بديلي براي  ةگفت كه دغدغ

قـومي و   ةنوعي مطلوب برقرار سازد، فراتر از يك مسئل بهبتواند تعامل بين شرق و غرب را 
مدرنيسـتي كـه    هاي پسا خصوص با حاكميت انديشه ملي، موضوعي با ابعاد جهاني است. به

كشد نيـاز بـه طـرح چنـين مبـاحثي در بسـتر        چالش مي قطعيت هر شناخت و دانشي را به
موفـق عمـل   از اين حيث ترنر  رسد. نظر مي به ناپذيرانكار ضرورتي تعامالت فرهنگي واجد 

هـاي   اجتمـاعي و حـوزه   علوم ةحوز مشهور در يشمنداناند يدگاهبا طرح د او،كرده است. 
ازجملـه بررسـي    ،اسـت كـرده  طـرح  مل و موضوعات مهمي أهاي درخورت پرسش مرتبط،

زندگي ر دمدرنيسم  شدن و پست ثير جهانيأشناسي رايج، ت مدهاي مثبت و منفي نقد شرقاپي
فكـران در   جامعه و نيز مطالعات مربوط به اين حـوزه، نقـش انديشـمندان و روشـن     فرد و

كارگشا با مشكالت مبتال به مـردم جهـان، توجـه بـه      ةشناسي و مواجه ارتقاي دانش جامعه
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ـ  أو ت ،يكي از اديان بزرگ ابراهيمي منزلة اسالم به طرحـي   ةييد توان اين دين الهي بـراي ارائ
   . ... فردي و اجتماعي و مشكالت دادن سامان براي

وجوه مثبت كتاب حاضر، اگر نقادانه به محتواي آن نظر افكنده شود، مواردي اما باوجود 
بـه  درادامه  .برانگيز تلقي شوند الؤتوانند س شمار نيايند، مي ي بهته اگر كاسشود ك مشاهده مي

  ود:ش  اختصار اشاره مي برخي از اين موارد به
در نوشتار حاضر، نقـش سـنت كالسـيك     است، خود درصدد بودهترنر بنابر ادعاي  .1
تالش  بنابراين .مدرن ترسيم كند ةهاي گوناگون جامع شناسي را براي تفسير و ويژگي جامعه

بـك و ادعاهايشـان درمـورد شكسـت      هـاي گيـدنز و   تا بـديلي بـراي ديـدگاه    كرده است
شـدن،   درك فرايندهاي مدرن جهانيها را در  شناسي كالسيك ارائه دهد و ناتواني آن جامعه

طـور روشـن و بـا     رسـد كـه ايـن بـديل بـه      نظـر مـي   بـه اما  .و تغيير نشان دهد ،بازانديشي
هـاي   تـر بـه نقـد نظريـه     و بـيش  اسـت  هايش معرفي نشده ها و ويژگي لفهؤشدن م مشخص

  ؛موجود، ازجمله ديدگاه وبر، اكتفا شده است
گرايـي   گاهي از بنيـاد  ؛درستي روشن نيست اسالمي بهگرايي  ديدگاه ترنر درمورد بنياد .2

 .شدن فرهنگ اسالمي تلقـي شـده اسـت    گرايي مانع جهاني اسالمي دفاع شده و گاهي بنياد
هاي تندرو و افراطـي مسـلمان    چون گروه ،حاضر مل اين است كه درحالأموضوع درخورت
هان احياي اصول اسـالمي در  هايي كه خوا گرايش ةشوند، بهتر بود كه هم بنيادگرا ناميده مي

هـاي موجـود بـين     يـا تفـاوت   شـدند ينمـ  و متصفبه بنيادگرايي منسوب  عصر حاضرند
  ؛شد روشني تبيين مي هاي مختلف به نگرش
اين ديدگاه ترنر كه معرفت بومي به ايجاد تقابل ميان معرفـت بـومي و معرفـت جهـاني     . 3
زيـرا   ؛برانگيـز اسـت   د پرسششو فكران مي و درنهايت موجب ايجاد مقابله درميان روشنمنجر 
معرفت بـومي (بـا هـر تعريفـي)      ثانياً ؛منظور ترنر از معرفت در اين مبحث روشن نيست اوالً
كـه از ايـن    نحـوي  تعامل و دادوستد باشـد؛ بـه   اي عالمانه با معرفت جهاني در گونه تواند به مي

  ؛را نيز به جهانيان عرضه كند شدستاوردهايو  كندهاي خود را شناسايي و جبران  كاستي طريق
انديشـمندان و   يكه ترنر بحث از موضوعات مختلف را با ارجاع به آرا به اين باتوجه .4

اي كـه   چرا به ديدگاه فالسفه كه اوالً يدتوان پرس برد، مي هاي مرتبط پيش مي متفكران حوزه
اند، مانند نيچـه   مدرنيسم داشته پست و نيز نيتهسيس مدرأسزايي در ت ثير بهأازنظر خود ترنر ت

ها و اشارات بسيار كوتاه در كل كتاب بسنده  به ذكر نام آن و هايدگر، پرداخته نشده و صرفاً
 ،مدرنيسـم اشـاره كـرد كـه     طرح پسـت  ةتوان به نحو مي موضوعهمين  بارةشده است؟ در
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خوبي روشن نشـده   مدرنيسم به اهميت موضوع، مباني و وجوه فلسفي جريان پست باوجود
شدن  قدري به تبيين وجه فلسفي جهاني هاي وبري، جاي تكرار آموزه به ،است. جا داشت ترنر

 ةكه در حـوز  متفكرانيي توان پرسيد كه چرا به آرا مي ثانياً؛ ورزيد مدرنيسم اهتمام مي و پست
 شده در كتـاب مبـاحثي جـدي مطـرح     مباحث مطرح بارةو در نظرند فرهنگ و رسانه صاحب

، متفكر بزرگ )John Tomlinson( نسونيازجمله جان تامل ،اند در كتاب اشاره نشده است كرده
هاي درخورتـوجهي      و بصيرتكرده شدن را در بعد فرهنگي آن مطالعه  كه جهاني ،انگليسي

  است.ده كرعرضه  ،شدن و فرهنگيجهان ،در كتاب مشهورش
 ،هـاي فرهنگـي   داند كـه كـنش   آن مي شدن را در نسون اهميت فرهنگ براي جهانييتامل

بـه چيـزي    ،ها نفر در انتخاب پوشاك و ساير كاالهاي مصـرفي  ها و ميليون مانند كنش هزار
گيـرد.   برمي شدن را در كنولوژيك جهانيو ت ،ابعاد سياسي، اقتصادي ةشود كه هم تبديل مي

و بـر ايـن   كنـد   مـي تغيير هويت فرهنگي انسان مطالعـه  ر دشدن را  ثير جهانيأچنين ت هم او
جهاني  ةمدرنيت ةهاي زنده و روزمر عقيده است كه اين امكان وجود دارد كه برخي از تجربه

اسـت   ينسونتاملهاي مهم ديگر  بتوانند يك مشرب فرهنگي عمومي ايجاد كنند. از بصيرت
زيـرا فرهنـگ هميشـه     ؛توان تاحد كاالهاي فرهنگي فروكاسـت  فرهنگ را نمي اوكه ازنظر 

). حركـت بـين منـاطق    1381تاملينسـون   بنگريـد بـه  شود ( خطي منتقل نمي رت تكصو به
شـدن فرهنـگ    و بومي ،و جغرافيايي هميشه مستلزم تفسير، ترجمه، جهش، انطباق فرهنگي
هـاي   شـيوه  گيـرد و بـه   كـار مـي   فرهنگ تمام منابع فرهنگـي خـود را بـه    ةزيرا گيرند ؛است

  ارد.گذ مي اثردياليكتيكي بر واردات فرهنگ 
در كتـاب   ؛ اوميان نيامده است نيز ذكري به نام اين حوزه جان تامپسون هاز ديگر متفكر ب

گـذارد   دن بـه بحـث مـي   شـ   انـواع تعـامالت را در عصـر جهـاني     يتهرسانه و مدرنمشهور 
)cf. Thompson 1995(كاستلز نيز در كتاب محسـوس اسـت.    . غياب مارتين البرو و امانوئل

كـه دولـت ملـي    كنـد   تضعيف ميها را  شدن اين فرضيه عقيده است كه جهانيالبرو بر اين 
ارچوب معنايي مسلطي را براي زندگي شهروندانش فـراهم كنـد يـا عقالنيـت     هتواند چ مي

ة اي درمقابل دهكـد  منطقه ةنيز با طرح كلب . كاستلز)cf. Albrow 1996(برتر است  غربي ذاتاً
توانـد نقـش    اي نمـي  جهـاني رسـانه   ةرسـد كـه شـبك    جهاني مكلوهان به ايـن نتيجـه مـي   

مهـم  كاركرد چنين بر  هم او). 1380كاستلز  بنگريد به( سازي فرهنگي را ايجاد كند سان يك
بخش بـه   دادن به جامعه و دادن جهتي آزادي حامالن فرهنگ در شكل درنقش ،فكران روشن

توانست با ايـن متفكـران    يرسد ترنر م نظر مي كند. به د ميكيأت ،جوي هويت و جريان جست
  ؛شوده وگويي سازند وارد گفت خود يتر آرا درجهت تبيين روشن
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گزينـي بـراي گفتمـان     توانـد جـاي   كه اسالم مي به اين اودفاع ترنر از اسالم و توجه  .5
دارد كـه   روشـني معلـوم نمـي    بـه اما او  ؛استمل أتحسين و درخورت داري باشد قابل سرمايه

در فصل هشـتم   ،نظر دارد. براي مثال چيست و چه قرائتي از اسالم را مدمنظورش از اسالم 
به  توجه با  ولي ،سازي كند تواند مفهوم حاضر و در شرايط فعلي اسالم مي گويد كه درحال مي

 اومتعارضي كه در اسالم وجود ندارد مشخص نيست كه تلقي  هاي گوناگون و بعضاً قرائت
  ؛و قرائت استاز اسالم ناظر به كدام خوانش 

براي مشكالت جهاني وجـود   اي حل ملي برخالف نظر ترنر كه معتقد است هيچ راه .6
 ،اي توان براي برخي از مشكالت جهاني مانند بحران محيط زيست در هر جامعـه  ندارد، مي

تنهـا   هاي بومي و ملي ارائه داد. ايـن كـار نـه    حل هاي آن جامعه، راه تناسب فرهنگ و باور به
گونـه   بلكـه بـرعكس ايـن    ،يسـت هـا ن  با نياز به اهتمام جهاني براي حل ايـن بحـران  مغاير 

  ؛دنبال داشته باشد تواند نتايج جهاني به ارچوب كلي، ميهدرمجموع و در يك چ ،ها حل راه
گشاي  مل و راهأشناسي ادوارد سعيد و ديگران درخورت هاي ترنر در نقد شرق بصيرت .7

شناسـي بـه    كه اين نوع نقد شـرق  بر اين اوكيد أخصوص ت به ،گران اين حوزه است پژوهش
بنـدد. براسـاس    و راه را بـر تعامـل فرهنگـي مـي     شود منجر ميتر شرق و غرب  تقابل بيش

اين اما  كرد؛كيد أشناسي وارونه نيز ت توان بر ضرورت بازانديشي در شرق هاي ترنر مي آموزه
نهـاد   شناسي پـيش  قد شرقچه بديلي براي ندهد كه او خود  پرسش را فراروي ترنر قرار مي

هاي انديشمندان اين حوزه، فاقـد معايـب    ضمن برخورداري از محاسن پژوهش ،كند كه مي
مدرنيسم اين حوزه از مطالعات را  شدن و پست و بتواند در عصر جهاني اشدبموردنظر ترنر 

  ؛در مسيري صحيح پيش ببرد
علت  به نخست، :ترنر اشاره كرد اشكاالتي در كارتوان به  شناسي نيز مي ازجهت روش .8

هـاي مـرتبط در كتـاب،     اي از انديشمندان حـوزه  عده يبه آرا ها ارجاعتكرار  كثرت و غالباً
نظم منطقي طـرح   دوم، ؛شود خواننده در تشخيص روشن ديدگاه خود ترنر دچار ترديد مي

انسـجام و وحـدت مباحـث     كه اين مسئله به است دار شده مباحث در برخي موارد خدشه
زند. بهتر بود كه كتاب براساس ساختار منطقي از مدرنيسم تا  شده در كتاب صدمه مي مطرح
 ،مثـال (براي  شودرفت تا پيوستگي موضوعات حفظ  شدن پيش مي مدرنيسم و جهاني پست

شـدن اختصـاص   يقبل از بخش سوم كه به جهـان  يتهعنوان مدرن بادو بخش سوم  بهتر بود
شناســي،  ري روشــن درخصــوص ربــط منطقــي شــرقييــگ آمــد) و امكــان نتيجــه مــي دارد
  .شودرو ن روبه  شدن با دشواري و جهاني ،مدرنيسم  پست
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رفت از مخاطرات موجود در عصـر   رسد كه يافتن راهي براي برون نظر مي درمجموع به
هايي موجـود   هاي امروز بشر و نيز بازانديشي در پاسخ شدن و يافتن پاسخ به پرسش جهاني

 ةبلكه به مساعدت متفكران هم ،شناسي و فلسفه است جامعه ةانديشمندان حوز ةتنها وظيف نه
...  شناسـي و  اخـالق، انسـان   ،يـات الهشناسي، تاريخ،  ديگر ازجمله اقتصاد، روان يها حوزه

 ةشـدن عرصـ   دهـد، جهـاني   خوبي توجـه مـي   كه رابرتسون به گونه زيرا همان ؛نيازمند است
اي از دانش است كه منازعـه   اي و حتي عرصه فرارشته ،اي رشته اي، بين رشته درونمنازعات 

ويـژه در   سر آن تاحدود زيادي سرنوشت خود مفهوم رشته و تقسيمات دانشـگاهي را بـه   بر
 ،بنـابراين  ).1380رابرتسون  بنگريد به( علوم انساني و علوم اجتماعي مشخص خواهد كرد

را به بحث و  شناسي مدرنيسم شرقي شدن و توجه به پست در بستر جهاني كه ترنر گونه همان
ويـژه   امـروزي و بـه   ةبايد ديگر مسائل و مشكالت موجـود در جامعـ   گذارد، مي بررسي مي

 ةهاي بومي و ملـي قـرار دارنـد در چنـين بسـتري موردمداقـ       مشكالتي كه فراروي فرهنگ
  اي مرتبط قرار گيرد.ه  انديشمندان حوزه
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