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واکاوی رویکردهای مختلف درباره 
پیوند جهانی شدن و بومی گرایی و 

داللت های تربیتی آن

بررسی رویکردهای مختلف درباره پیوند جهانی شدن و بومی گرایی و کارکردهای 
تربیتی آن، هدف اصلی مقاله حاضر است. برای نیل به این هدف از روش  تحلیلی 
اســتفاده  شد. بر این اساس، چهار رویکرد یکسان ســازی، کثرت گرایی رادیکال، 
اختالط و پیوند فرهنگی و جهانی محلی شدن و نیز کارکردهای تربیتِی هر یکاز این 
رویکردها مورد مطالعه قرار گرفت. در میان این رویکرد ها، رویکرد یکسان سازی، 
با توجه به تالش آن برای حاکم کردن فرهنگ غربی، نسبت به بومی گرایی و تعلیم 
و تربیت بومی بی تفاوت اســت. رویکرد کثرت گرایی رادیکال نیز با دامن زدن به 
نسبیت گرایی رادیکال، نوعی بومی گرایی و تعلیم و تربیت بومی افراطی را تجویز 
می کنــد و باب هر نوع تعاملی را بین فرهنگ های مختلف و نظام های آموزشــی 
می بندد. اما رویکرد جهان محلی شدن نسبت به بومی گرایی و تعلیم و تربیت بومی، 
رویکرد معتدل تری دارد و بر تعامل جنبه محلی و بومی با جنبه جهانی تأکید می کند.
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مقدمه
جهانی شدن و بومی گرایی دو روی یک سکه اند، اگرچه چنین به نظر می رسد که بومی گرایی 
ســابقه طوالنی تری دارد، اما باید گفت جهانی شــدن نیز همگام با آن مدنظر بوده است. 
به دلیل اینکه هر ملتی، دین، فلســفه و باورهای خود را مهم  دانسته و در اولین فتوحات 
جنگی خود، سعی در اشاعه فرهنگ خود داشته است. اما به دلیل اینکه ویژگی های بومی هر 
منطقه زیاد در معرض دگرگونی نبود، حساسیت زیادی بر نمی انگیخت. تا اینکه با گسترش 
فّناوری های ارتباطی و تبلیغات در رسانه های مختلف و طرفداری از یک فرهنگ و اشاعه 
آن، دولت ها و خانواده هایی که سنت های خود را ارزشمند می دیدند، نگران شده و نسبت 
به ارزش های بومی خود احســاس خطر کردند. بنابراین در چند دهه اخیر، جهانی شدن 
به عنوان یک مفهوم که دارای مزایا و معایب خاصی اســت، تعریف  شــد. جهانی شدن از 
یک ســو باعث می شد که کشورهای مختلف به واسطه رشد فّناوری های ارتباطی، از علوم 
مختلف بهره  ببرند، اما از ســوی دیگر، بسیاری از ارزش های فرهنگی که طی یک تاریخ 
طوالنی، حفظ شده بودند و با آنها احساس هویت می کردند، در معرض خطر قرار گیرند. 
با متمرکزتر شدن کشورهای مختلف، رهبران ملی، در میان ابزارهای مختلف برای توجه 
به شــرایط بومی و هویتی، تعلیم و تربیت را به عنوان ابزاری برای خلق وطن پرســتان و 
سربازان خوب، تلقی می کردند و حتی دروس مهم برای آنها، دروسی در زمینه افتخارات 
سرزمین پدری، دستاوردهای شــگرف و فضایل اخالقی بنیان گذاران و رهبران کشورها 
و ضرورت دفاع از کشــور در برابر نیروهای شــیطانی بود و حتی مصلحان نیز مدارس را 
به مثابه محلی برای حفظ کودکان از نیروهای مخرب در جهان بیرون می شمردند و خود را 
موظف می دیدند که مبتنی بر ایده های فکری و اخالقی، فراگیران را بزرگساالنی شریف و 
صالح همسو با ارزش های بومی خود بارآورند. )گلدمن1، 2010؛ انوسی2، 2010 و گرای3، 
2008( اما رشد فّناوری های ارتباطی و تأثیرپذیری از آنها، همه اینها را در معرض خطر 
قرار می داد. تأثیرپذیری از جهانی شــدن، به گونه ای بود که کشورهای مختلف حتی برای 
رقابت در دنیای اقتصادی و پیشــرفت همگام با دیگر کشــورها، برخی از اصول جهانی و 
اســتانداردهایی را مورد مطالبه قرار دادند که آنها را از برنامه درســی و ارزشی خود دور 

1. Goldman
2. Enosi
3. Gray
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می ســاخت. مانند »برنامه بین المللی ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان1«2. )ژاو3، 2015( 
بنابرایــن، همان طور که دیوید اور4 )1994( می گوید؛ این نظام های آموزشــی، به دلیل 
تأکید بیش ازحد بر موفقیت در این زمینه و حتی در زمینه شــغل، باعث بیگانگی انسان 
و جدایی احســاس از خرد و عمل از نظر شــده، درنتیجه، درصد زیادی از هوش انسانی، 
صرف حرص و آز شــد. )نقــل از بروک5، 2011( در حالی که بــرای برخی از فرهنگ ها 
مهم ترین چیزها، انســانیت، ارزش ها، دین، معنویت، اخالق و نظیر آن اســت. در این باره 
همراه با جهانی شدن و توجه به استانداردهای جهانی، چالش های دیگری نیز مانند آنچه 

ذیاًل ذکر می شود، سر برآوردند:
1. همگن سازی6: گرچه جهانی شدن، مبادالت تربیتی بیشتری را امکان پذیر ساخته و 
هیچ کشوری آموزش خود را از دیگر کشورها پنهان نمی کند، اما این امر موجب نگرانی 

شده، زیرا ممکن است تربیت همگن سازی شده ، همه جا به خوبی خدمت نکند.
2. حاکمیت آموزشــی7: ازلحاظ تاریخ، تعلیم و تربیت حداقل موضوعی ملی بود که 
توسط مدارس دولتی ارائه می شد، اما جهانی شدن منجر به فرسایش استقالل ملت دولت 
در همه موضوعات، اعم از مسائل مربوط به سیاست های آموزشی و حتی ارائه ویژگی های 
فرهنگی شد. چنان که رشد قابل توجهی از صادرات و واردات استانداردها، محتوا و مدارک 
تحصیلی در بین کشورها وجود دارد. چنین دادوستدی، چالش های جدی برای کشورهای 

حساس به مسائل حاکمیت تحصیلی ایجاد کرده است.
3. تخلیه مغز و فرار استعدادها8؛ کشورهای درحال توسعه نگران اند که زمانی که فراگیران 
برای مطالعات پیشرفته تر به کشورهای پیشرفته می روند، استعدادهای شان را تقدیم آنها 

کرده و ارزش ها و تعهد به کشور خود را فراموش کنند. )ژاو، 2015(

1. Programme for International Student Assessment (PISA)
2. این برنامه هر سه سال یک بار در زمینه خواندن، ریاضی و علوم برگزار می شود. گر چه این برنامه 
توسعه استاندارد جهانی، از طریق همکاری بین دولت های محلی، تعلیم و تربیت را ترغیب می کند، 
اما یک روند رو به رشــد از استانداردســازی جهانی است که به ســرعت استانداردها و برنامه هایی 

یکسان را برای بسترهای محلی رشد ارائه می دهد. )ژاو، 2015(
3. Zhao
4. David Orr
5. Brock
6. Homogenization
7. Educational Sovereignty
8. Brain Drain and the Flight of Talents
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بنابراین، مهم ترین نکته چالش برانگیز گسترش نظام های تربیتی1 مدرن و جهانی این 
اســت که بر اثر عوامل گوناگون، تعامل بین تربیت و مؤلفه های فرهنگ بومی، به شــدت 
تضعیف شده و با تأکید افراطی مقامات برخی جوامع بر مدرن سازی سازمان های تربیتی، 
به تدریج شــاهد نوعی ناهماهنگی و تضاد بین برنامه های مدارس جدید با عناصر فکری 
و ارزشــی فرهنگ های بومی هستیم. هواداران مدرنیسم واقعیت یادشده را امری طبیعی 
دانسته و با تأکید بر گسترش مدرنیته در همه نهادهای تربیتی، راه حل شکاف بین فرهنگ 
بومی با تربیت مدرن را در اضمحالل نهادهای فرهنگ بومی و هضم آنها در فرهنگ جهانی 
جستجو می کنند؛ درحالی که متفکران پست مدرن با طرح انتقاداتی بنیادین نسبت به پروژه 
جهانی سازی و مدرنیته و درنتیجه اعتراض به پروژه حذف یا ادغام فرهنگ های بومی در 
این فرهنگ غالب، از تکثر و حتی نســبیت فرهنگی و لزوم مقاومت دیگر فرهنگ ها در 
برابر فرهنگ مدرن ســخن می گویند؛ سنت گرایان نیز با تأکید بر اعتبار سنت راه حل را 
در بازگشت به نهادهای تربیتی ســنتی می بینند. )صادق زاده قمصری، 1391( از این رو، 
در این بستر بود که دوباره بحث بومی گرایی مطرح شد، بومی گرایی بیان تمناهای فکری 
یک جامعه و بیشتر ناظر بر حفظ ارزش های اصیلی است که هر منطقه دارد. اما در دنیای 
جدیدی که به سمت شناخت فرهنگ ها و یادگیری از همدیگر پیش می رود، بومی گرایی 
در شکل غیرمتعارف خود ممکن است به بیگانه ستیزی، بیگانه هراسی یا وجهی از باور به 
برتری افکار »خودی« در مقابل »دیگری« بینجامد. )قزلسفلی و نوریان دهکردی، 1389( 
از ســویی، از آنجاکه بازارهای جهانی و محیط های کار، نیازمند افرادی اســت که با بازار 
جهانی هماهنگی و همســویی داشته باشــند، لذا این مسئله طرح می شود که ما چگونه 
می توانیــم هم انســان را برای ورود به بازار جهانی تربیــت کنیم و هم ارزش های زیبا و 

مستدل هر کشور را اشاعه دهیم.
به این ترتیب، موضوع جهانی شدن و بومی گرایی را باید یکی از پارادوکس های جدی 
بشر معاصر و از پارادوکس های آزاردهنده در سیاست گذاری های تعلیم و تربیتی دانست. 
درواقع، ضرورت های عصر جدید ایجاب می کند که توجه ویژه ای نســبت به رویکردهای 

1. مــدل اروپایــی تعلیم و تربیت که در نیمه دوم قرن هیجدهم گســترش یافت، تربیت اجباری و 
رایگان را برای توسعه بخش صنعتی ـ اقتصادی الزامی می دانست. آنها به سادگی جایگزین مدارس 
و مکاتب قدیمی که محتوای خاصی را ارائه می دادند، شــدند. بنابراین، گر چه در ســطح جامعه، 
شیوه های آموزشی بومی و محلی ادامه یافتند، اما توسط مدل استعماری، محتواها تغییر یافتند و حتی 

مدل های قدیمی به چالش کشیده شدند. )بروک، 2011(
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بومی گرایی و جهانی شــدن صورت گیرد، به گونه ای که هم از میراث سنتی خود و هم از 
تمدِن کشــورهای دیگر اســتفاده کرده و امکان اعتالی فرهنگ خود در جهان را فراهم 
آوریم. می توان گفت در این عصر که به عصر ارتباطات معروف است، رهایی از جهانی شدن 
امکان پذیر نیســت، بنابراین، بی تردید، عمده ترین دغدغه هــا در ارتباط با بومی گرایی و 
جهانی شــدن این است که بپرسیم چگونه می توان بین بومی گرایی و جهانی شدن آشتی 
برقرار کرد؟ آیا این آشتی اساساً امکان پذیر است؟ چه پیوندهایی بین این دو قابل تصور 
است؛ این پیوندها چقدر اهمیت دارند و چه مشکالتی  دارند؟ هر بدیل به چه میزان دارای 
بنیان های علمی و پژوهشــی و امکان تحقق اســت؟ در هر پیوند چه داللت های تربیتی 
نهفته است؟ به عالوه، آیا این امکان وجود دارد که از قید این پیوندها و ارتباطات رها بود 
و کامــاًل مبتنی بر فرهنگ خود عمل کرد؟. )مهرمحمدی، 1389( اینکه سیاســتمداران 
کدام بدیل از پیوندهای میان جهانی شدن و بومی گرایی را ترجیح دهند، تأثیر بسزایی در 
اتخاذ برنامه های تربیتی و رشد متعادل خواهد داشت. به نظر می رسد دغدغه های امروزی 
در کشــور ما، ناظر بر چگونگی فهم بومی گرایی در برابر جهانی شــدن و یافتن راهکاری 
برای مواجهه با آن، به شــکل مشروح اســت. لذا این پژوهش به دنبال بررسی پیوندهای 

جهانی شدن و بومی گرایی و اشارات تربیتی آن است.

روش پژوهش و تبیین موضع نظری برای نقد رویکردهای مختلف
از آنجاکه به منظور شناخت بحث جهانی شدن و بومی گرایی، مطالعه اسنادی ضروری بود، 
یکی از فنون جمع آوری اطالعات، مطالعه اسنادی است. بدین منظور از فن فیش برداری 
ازکتاب ها، منابع اینترنتی و فصلنامه های تخصصی، جهت گردآوری و طبقه بندی اطالعات 
اســتفاده شــد. در طی مطالعه و فیش برداری، ســعی بر این بود که با توصیف نظام دار، 
رویکردهای مختلف جهانی شدن و بومی گرایی، شرح داده شوند. لذا برای این امر از روش 
تحلیل اســتفاده شــد. مریام1 )1998( بیان می کند؛ تحلیل داده ها یک فرایند مداوم در 
طول کل پژوهش است که از زمان شروع به جمع آوری داده ها و نوشتن یک پژوهش، آغاز 
می شود. درواقع، تحلیل با انتخاب نخستین سند و گزینش مطالب خاص آغاز می شود و 
یادداشــت ها در ابتدا، برای تمایز برجسته ترین داده ها خدمت می کنند )هاول2، 2011(؛ 

1. Merriam
2. Howell
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بنابراین، هم هدف های پژوهش، مقتضی  گزینش مطالب خاص بود و هم مطالعه اســناد 
مختلف، ســؤال های جدیدی را که به مطالعه و یادداشت برداری بیشتر می انجامید، ایجاد 
می کرد. در طی مطالعه، یادداشت ها به عنوان طبقه هایی کدبندی می شد و بر طبق تشابه  
و تفاوت آنها، مقاله ســازمان داده شــد. می توان گفت خود عمل نوشتن در طی پژوهش 
به خودی خود یک روش تحقیق است، روشی که درباره موضوع خود چیزهایی را می یابیم. 
به عــالوه، جهت نقد رویکردهای مختلفی که در زمینه پیوند بومی گرایی و جهانی شــدن 
وجود داشــت و همچنین، کسب یک موضع نظری یا انتخاب یک رویکرد، مؤلفه های زیر 

موردتوجه قرار گرفت:
1. کثرت گرایی روشی: کثرت گرایی روشــی یــا دستوری منتج از شک دستوری دکارت 

به عنوان یک روش، برای رسیدن به حقیقت است. دکارت برای تفکر فلسفی دقیق اصولی 
را بیــان می کند کــه عبارت اند از: »1. رهانیدن خود از پیش داوری ها؛ 2. به دور انداختن 
تمــام حقایقــی که قباًل پذیرفته ایم، مگر اینکه پس از امتحــان، حقانیت آنها بر ما ثابت 
شــود؛ 3. مرور مفاهیمی که در ذهن داریم و نگه داشــتن مفاهیمی که به عنوان صریح و 
متمایز شــناخته ایم«. )دکارت، 1364: 95( در اینجا نیز کثرت همچون شک دستوری، 
در حکم روش مناسبی است که به کمک آن، می توان به خیر بیشتری راه یافت. این نوع 
کثرت گرایی حاوی ســه پیش فرض است »1. میان دیدگاه ها و نظریه های رقیب، تداخل 
یا زمینه مشــترکی وجود دارد؛ 2. کثرت امری موقتی است؛ 3. میان دیدگاه های رقیب، 

امکان گفتگو و نزدیکی وجود دارد«. )باقری، 1390: 142(
2. نســبیت مصداقی: عالمه طباطبایی، قائل به نسبیت مصداقی است و در طرح ریزی 

این نظر خویش، نســبیت گرایی را با توجه به وجــود اصولی ثابت و نیز توجه به مغالطه 
میان اطالق مفهومی به معنای کلیت و اطالق وجودی به معنای استمرار وجود و نسبیت 

مصداقی مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در ادامه به توضیح آن پرداخته  می شود.
الف. وجود اصولی ثابت: تحــول و تکامل جوامع، درگرو اصول ثابت و ارزش های اخالقی 

همچون عفت، شــجاعت، حکمت، عدالت و فروعات این ارزش های اخالقی اســت، اینها 
همواره در همه اجتماعات انسانی، دارای حسن بوده و هیچ وقت دارای قبح نخواهند بود. 
طباطبایی )1374( می گوید: »مگر هدف از تشکیل اجتماع چیزی جز رسیدن نوع انسان 
به ســعادت است؟ این ســعادت با هر فعلی که فرض بکنیم، تأمین نمی شود، این پدیده 
مانند تمامی پدیده های عالم، شــرایط و موانعی دارد، پاره ای کارها با آن موافق و مساعد 



189

و پاره ای دیگر مخالف و منافی اســت، آنکه موافق و مساعد است، حسن و آنکه مخالف و 
منافی اســت، قبح. پس همیشه اجتماع بشری حسن و قبحی دائمی دارد«. )طباطبایی، 

.)571 ،1374
ب. مغالطه میان اطالق مفهومی به معنای کلیت و اطالق وجودی به معنای استمرار وجود: آنچه در خارج 

وجــود دارد، مصادیق یک مفهوم کلی ذهنی اســت. مثاًل عدالت در خارج، به عنوان یک 
ارزش کلی و مطلق وجود ندارد، بلکه آنچه در خارج وجود دارد، مصادیق عدالت است. اما 
عدالت در همه جوامع و در همه زمان ها دارای ارزش است؛ یعنی جامعه ای پیدا نمی شود 
که در آن عدالت قبیح باشد. عالمه می گوید: »اینکه می گویند حسن و قبح مطلق، اصاًل 
وجود ندارد، بلکه هرچه نیکو اســت، نســبتاً نیکو و هر چه هم زشت است، نسبتاً زشت 
است و حسن و قبح ها برحسب اختالف منطقه ها و زمان ها و اجتماع ها مختلف می شود، 
مغالطه ای است که در اثر خلط میان اطالق مفهومی به معنای کلیت و اطالق وجودی به 
معنای اســتمرار وجود، کرده اند. ما هم قبول داریم که حسن و قبح به طور مطلق و کلی 
در خارج یافت نمی شــود، درواقع، در خارج هیچ حسنی نداریم که دارای وصف کلیت و 
اطالق باشــد و هیچ قبحی هم نداریم که در خارج قبح کلی و مطلق باشد، چون هر چه 
در خارج اســت، مصداق و فرد کلی ذهنی است. حسن و قبح مطلق، به معنای مستمر و 
دائمی که حسنش در همه اجتماعات و در همه زمان هایی که اجتماع دایر است، حسن 

و قبحش قبح باشد، نداریم و نمی شود نداشته باشیم«. )طباطبایی، 1374: 561(
ج. نســبیت مصداقی: آنچه دچار تحول و تغییر می شــود و امری نسبی است، مصادیق 

ارزش های اخالقی است، نه خود ارزش های اخالقی. عالمه می گوید: »گفته اند در خصوص 
فضائل در اجتماعات، نظریه ها مختلف اســت، ممکن است خویی از خوی ها در اجتماعی 
فضیلت و در اجتماعی دیگر رذیلت باشــد، اما در پاسخ شــان می گویم این اختالف نظر، 
اختالف در حکم اجتماعی نیســت، اینکه مردمی پیروی فضیلت و حســنه ای را واجب و 
اجتماعی دیگر واجب نداند، از باب اختالف در تشخیص مصداق است. بعضی فالن خوی 
را از مصادیــق مثاًل تواضع می دانند و بعضی دیگر آن را از مصادیق رذیله ای می پندارند« 
)طباطبایی، 1374: 572(. به این ترتیب، عدالت در همه زمان ها و مکان ها دارای ُحســن 
است و هیچ وقت، ظلم دارای حسن و عدالت دارای قبح نمی شود. اما آنچه متغیر و متحول 

است، مصادیق عدالت و ظلم است.
3. لزوم توجه به بومی گرایی: عامل دیگر در انتخاب یک رویکرد و نقد رویکردهای دیگر، 
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لزوم توجه به بومی گرایی به منظور مقابله با جنبه یکسان ســاز جهانی شدن است. این امر 
از طریق فعال کردن ظرفیت  گفتمانی فرهنگ های مختلف، امکان پذیر است تا با تالش و 
شــناخت تاریخ، استعدادها و ظرفیت های خود به تولید گفتمان بپردازند. به همین دلیل 
اســت که صاحب نظران بیان می کنند که »در شرح نهضت های ملی گرا در ممالک تحت 
استعمار، باید به مرحله ای توجه کرد که طی آن مردم دریافتند که تاریخی دارند و می توانند 
آن را به زبانی متفاوت از زبان اربابان، بازگو کنند. در همین مرحله تعیین کننده اســت 
که جهان روند استعمارزدایی را آغاز می کند«. )استوارت، 1390: 257( گفتنی است که 
نباید به نام بومی گرایی، معیارهای فرافرهنگی و معیارهای فرادینی )معیارهای موردقبول 
اکثــر فرهنگ ها و اصول مشــترک میان تمام ادیان( را انکار کــرد و در یک بومی گرایی 

افراطی فرو افتاد.

ادوار تاریخی جهانی شدن و چالش های ناهماهنگی میان جهانی شدن و بومی گرایی
همان طور که ذکر شــد مباحث مربوط به جهانی شدن، بومی گرایی و بومی شدن مباحثی 
ریشه دار و دارای فرایند تاریخی بلندمدتی است که صرفاً متعلق به دوران معاصر نیست. 
بنابراین، در تحلیل آن نباید دچار نزدیک بینی تاریخی شویم؛ زیرا در این حالت، فرایندهای 
گذشته جهانی شدن و بومی گرایی نادیده گرفته می شوند و صرفاً بر جنبه معاصر آن، تأکید 
می شــود. با وجود این، جهانی شــدن و بومی شدن در معنای آنچه درگذشته اتفاق افتاده 
است، متفاوت از جهانی شدن کنونی است. برای آشنایی با بحث جهانی شدن و بومی گرایی، 
نگاه تاریخی همراه با نگاه معاصر الزم است. براین اساس، می توان از سه دوره جهانی شدن 

و به تبع آن بومی گرایی نام برد:
الف. جهانی شدن سطحی: از نگاه تاریخی، جهانی شدن سطحی، ریشه در تصرفات جنگی 

امپراتوری ها و گســترش مذاهب دارد. )شــولت1، 1386( از بعد اقتصادی نیز »مبادالت 
ماقبل عصر مدرن را می توان بهترین نمونه »جهانی شــدن سطحی« دید که مشخصه آن 
گستره وسیع، عمق کم، سرعت پایین و تأثیر ضعیف است«. )کالینیکس2، 1388: 100( 
درواقع، فرهنگ محلی و نظام  آموزشی کشورهای دیگر، به دلیل عدم وجود زیرساخت های 
تکنولوژیک و ارتباطی، زیاد تحت تأثیر فرهنگ های دیگر واقع نمی شدند؛ گرچه با ظهور 

1 . Jan Aart Scholte
2.  Alex Callinicos
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پیامبران یا کشورگشایی امپراتوری هایی که از غنای فرهنگی برخوردار بودند، امر محلی 
مورد تغییر و تحول واقع می شد. به عنوان مثال گسترش اسالم در جهان و ازجمله ایران 
و اقتباس شــکل و ساختار مدارس از میراث ترکیبی فرهنگ یونانی ـ رومی و سنت های 
ادیان ابراهیمی مانند یهودیت، مســیحیت و اسالم نمونه ای از آنها است؛ یکی از کارهای 
منحصربه فرد ایرانیان، ایجاد نهضت ترجمه به منظور دستیابی به دانش تجمعی تمام ملل 
بود. نهضت ترجمه با نگاه آموزه های موشــکافانه به میراث ایران باســتان، یونان، هند و 
سایر کشورها، باعث شد تا سنگ بنای محکمی برای ابداعات علمی بعدی گذاشته شود. 

)گویا، 1389(
ب. جهانی شدن مدرنیسم: جهانی شدن مدرنیسم و جهان شمول شدن احکام آن، ریشه 

در فلســفه روشــنگری دارد که احکام عقل را جهان شمول می دانست )قراملکی، 1383: 
57(، فــرض بر این بود که با عقالنیتی عینی، فــارغ از تمایالت ایدئولوژیک، می توان به 
حقایق قطعی و جهان شمول دست یافت. بنابراین،  فرهنگ غرب یک فراروایت تعیین کننده 
شــد و ارزش های آن، برای هر فردی در همه زمان ها و مکان ها، معتبر شمرده می شد. با 
پیشــرفت و صنعتی شدن جامعه غربی، گسترش وسایل ارتباطی، رویه استعماری غرب 
و جهان شمول شــدن ارزش های فرهنگی آن، جهانی شدن و بومی  گرایی نیز وارد فرایند 
جدیدتر و عمیق تری نســبت به گذشته شــد. دراین میان، از زمانی که مدرنیته و فرایند 
مدرنیزاســیون، وجهــی جهانی یافت و فرهنگ غرب به بافت و بســتر جوامع مذهبی و 
غیرمذهبی رســوخ یافت و باعث تشدید مسائل و مشــکالت داخلی در این جوامع شد، 
نخســتین عالئم بومی گرایی در این کشورها آغاز گردید. »بومی گرایی آغازین عبارت بود 
از بازگشــت به خویشــتن تاریخی و فرهنگی، به منظور مقابله با اشکال برتری جویی های 
فرهنگــی و اجتماعی غرب. این جنبش بر آن بود کــه با دفاع از هویت فرهنگی، ملی و 
اجتماعی خود، مانع از افزایش فروپاشــی شخصیت افراد در مناطق استعمارزده گردد«. 
)موسوی، 1389: 383( به عنوان مثال در ایران روشنفکران و نواندیشان غیرمذهبی )نه لزوماً 
ضدمذهب( و نواندیشــان روشنفکر مذهبی با رویکرد های متفاوتی به بحث مدرنیزاسیون 
و بومی گرایی پرداخته اند. روشــنفکران غیرمذهبی از طریق ترجمه کتاب در زمینه های 
مختلف، مقدمات آشــنایی با میوه ها و ثمرات تمدن غرب را فراهم کردند. این متفکران 
سه رویکرد متفاوت نسبت به غرب را مطرح کردند که عبارت اند از: 1. جریان غرب گرایی؛ 
2. جریان غرب ناپذیری و بومی گرایی؛ 3. جریان غرب شناســی و غرب گزینی. )مسعودی، 
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1386( برخی از جریان های روشــنفکری غیردینی بیشتر بر تقلید و الگوبرداری از غرب 
تأکید داشتند، اما جریان های روشنفکری دینی، بیشتر بر استفاده از دستاوردها با توجه 
به نیاز و بافت فرهنگی تأکید داشتند. با وجود این، این دوران اوج رونق بازار بومی گرایی 
بود. زیرا مسئله »خود« و »دیگری« در مرکز بحث های فکری قرار گرفت. شادمان، فردید 
و آل احمد زمینه را برای نقد اســتعمار، ماشینیســم و انسان باوری غرب فراهم ساختند. 
به تدریج، این وظیفه به دوش روشــنفکرانی افتاد که بیشترشــان در غرب درس خوانده 
و مشــتاق بودند که به بحث  درباره شرق شناســی و غرب شناسی بپردازند. روحانیت نیز 
ســعی در برانگیختن توجه مردم و طیفی از روشنفکران به اسالم داشت. در دهه 1340 
روحانیون تنها راه نجات اســالم از تســلط مکتب های فکری رقیب را مبارزه ایدئولوژیک 
دیدند. بنابراین،  به انتشــار کتاب هایی محققانه پرداختند. جریان مقابله با سکوالریسم و 
حضور دین در عرصه های مختلف سیاســی، اقتصادی و اجتماعی و تولید علوم اخالقی و 
اجتماعی اسالمی در جوامع اسالمی، پدیده ای است که روشنفکران مسلمان همچون سید 
جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده در مصر و ایران و اقبال الهوری در شبه قاره مطرح 
کردند. متفکران مسلمان، به دو تصمیم کالن دست یافتند. تصمیم نخست اینکه فرهنگ 
غربی را کنار بگذارند و از دانش غربی بهره ببرند. این تصمیم از ســوی سید جمال الدین 
اسدآبادی و به صورت اجرایی در مدیریت امیرکبیر و دارالفنون ظاهر گشت. تصمیم دوم 
که میرسید احمدخان هندی آن را شروع کرد و دیگران در مصر و ایران ادامه دادند، این 
بود که با رویکرد تلفیقی، میان دین و علم مدرن پیوندی برقرار کنند. به عالوه، در مقابله 
با علم مدرن، مســئله اسالمی ســازی معرفت در میان محققان عربی، ایرانی و اندونزیایی 
مطرح گشت. همچنین، از کارهای دیگر، کاهش فاصله میان حوزه های علمیه و دانشگاه  
بود. بســیاری از تحصیل کردگان حوزه ها به دانشــگاه وارد شدند و ضمن آموختن علوم 
جدید، اسالم را هم ترویج کردند. اقدام بعدی، توجه به دبستان ها و دبیرستان ها و حتی 
تأســیس مدارســی نظیر علوی و رفاه و اعزام مبلغان مذهبی به روستاها بود. )صدیقی، 
1388: 98-97( ذکر این نکته الزم است که درنهایت هر دو جریان روشنفکری دینی و 
غیردینی، به جای تقلید صرف و اسارت فکری، نفی و ستیز با غرب، بر شناخت بنیان های 
تمدن غربی و استفاده از دستاوردهای آن بر اساس نیازها و بافت فرهنگی جامعه تأکید 
کرده اند. )فاضلی، 1388: 89( در این سطح، ابتدا با رشد استعمار کشورهای فقیر توسط 
دولت هــای قدرتمند، بحث جهانی ســازی و تبعیت از قدرت ها و ســنت های برتر مطرح 
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شــد که به تدریج هم بومی کردن در جهت هم ســویی با آن و سپس بومی گرایی به عنوان 
واکنشــی در برابر آن مطرح شد. )قزلسفلی، 1390( بومی گرایی واکنش روشنفکرانی بود 
که می خواستند توجه مخاطبان خود را به اصالت ها و ریشه های شان برانگیزانند و از یک 
سنت کالسیک، پیشااستعماری و بومی حراست و از تأثیرات فرهنگ مدرن اجتناب کنند. 

)صدیقی، 1388: 95 و قزلسفلی و نوریان دهکردی، 1389(
ج. جهانی شدن پست مدرنیسم: در دوره  کنونی با گسترش بیشتر ارتباطات، درهم فشردگی 

مکان و زمان و خارج شدن از چهارچوب سخت مدرنیته، جهانی شدن ماهیتی پست مدرن 
و کثرت گرایانه پیداکرده است. در این دوره، فرهنگ غرب دیگر یک فراروایت تعیین کننده 
نیست، بلکه روایتی در بین دیگر روایت ها است. از این لحاظ، فرهنگ پسامدرن فرصتی 
برای گشایش بیشتر و »مسئولیت در قبال غیریت« فراهم کرده، به طوری که تفاوت های 
فرهنگی به جای اینکه ســرکوب شوند، معتبر شناخته می شوند. به عبارتی، فرهنگ غربی 
نسبی شده و در حال تغییر، متکثر، مختلط1 و تلفیقی2 است. )نش، 1382: 96( این عصر 
به دوره جهانی شــدن معروف است. مارتین آلبرو3، می گوید: »جهانی شدن با پایان دوران 
مدرن و تاریخ مدرنیته همراه و مالزم اســت«. )سلیمی، 1386: 288( بنابراین، »بیایید 
مدرنیته را فراموش و خود را از سلطه خفقان آور امر مدرن بر تخیل مان، خالص کنیم. ما 
در زمانه خودمان زندگی می کنیم، جهان به شیوه بی سابقه ای در دنیا را بر روی ما گشوده 
است، این عصر، مستلزم جایگزینی گلوبالیته با مدرنیته است و این به معنای یک تغییر 
کلی در مبانی کنش و ســازمان اجتماعی است«. )تاملینسون4، 1381: 69( بنابراین، در 
این دوره احکام جهان شــمول که توسط آن، کشــورهای دیگر را تحقیر می کردند، مورد 
شــماتت قرار گرفت. چنانکه لیوتار5 )1381( می گوید »بیایید جنگی علیه کلیت به راه 
بیندازیم؛ بیایید تفاوت ها را فعال ســاخته و شرف نام را نجات بخشیم«. )لیوتار، 1381: 
199( از ایــن رو، همان طور که می گوید: »جنبــش بومی گرایی در این دوره، به تحوالت 
دوران جدید مانند نقد عقالنیت مدرن، انکار هر نوع حقیقت پایدار، ایجاد تردید در قبال 
راســتی و اعتبار دانش، نسبیت گرایی فلسفی، باور به تکثر اندیشه ها و فرهنگ ها و ظهور 

رویکردهای فراتجدد بازمی گردد«. )موسوی، 1389: 383(
1. Hybrid
2. Cyncretic
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4.  John Tomlinson
5. Lyotard
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رویکردهای مختلف پیوند جهانی شدن و بومی گرایی و داللت های تربیتی آن
با پیشــرفت عصر پست مدرنیسم و تغییر ماهیت جهانی شدن، بومی گرایی نیز وارد فرایند 
جدیدی شد و رویکردهای مختلف به پیوند جهانی شدن و بومی گرایی نیز مطرح گردید. 
هرکدام ازاین  رویکردها، در تالش اند تا ضمن تحلیل ماهیت جهانی شــدن و فرایندهای 
برخاســته از آن، پیوندهای مختلف جهانی شدن و بومی گرایی را مورد کاوش قرار دهند. 
در ایــن بخش، رویکردهای مختلف جهانی شــدن و بومی گرایی و داللت های تربیتی هر 

کدام از آنها را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
1. جهانی شدن و بومی گرایی از منظر رویکرد یکسان سازی1

برخی جهانی شــدن را افزایش همگنی و یکسان سازی جوامع می بینند. )تورس2، 2002( 
بر این اساس، معتقدند جهانی شدن باید از طریق توسعه جهان گستر ارتباطات رسانه ای، 
منجر به یکسان ســازی فرهنگی و سیاسی شود. به عنوان مثال، ریتزر3 )1996( می گوید، 
مک دونالد نه تنها غذاهای مشابه و یکسانی را به سراسر جهان تحمیل می کند، بلکه به انتشار 
فرآیندهایی راجع به آنچه مک دونالیزه4 کردن نامیده می شود، می پردازد که این فرایندها 
شامل مدل کارایی تولید/ مصرف، عقالنیت تکنولوژیک، قابلیت شمارش، پیش بینی پذیری 
و کنترل است. براساس این نظریه، توسعه جهان گستر ارتباطات رسانه ای، شکلی از سلطه 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی غرب، »امپریالیســم فرهنگی غرب« یا »آمریکایی شدن« 
است. )نقل از نش، 1382: 110( جی. جان ایکنبری5 )1388( می گوید: »آمریکا به وسیله 
منشور آتالنتیک، منشور سازمان ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر، دورنمای جدیدی 
از یک جامعه بین المللی پیشرو را ترسیم و به وسیله شیوه های رهبری، شکل دهی قواعد 
چندجانبه و بازارهای آزاد قصد دارد با در کانون قرار دادن خود، دنیا را در دست گیرد«. 

)جی. جان ایکنبری، 1388: 64(
رویکرد یکسان ســازی سودای اســتیالی فرهنگی، استاندارد سازی و یکدست شدن 
فرهنگ ها، ارائه ترسیمی واحد و ثابت از انسان و جهان و یک جهان یکدست و به دور از 
تکثر را دارد. از نگاه جان گری6، یکسان سازی، ریشه در اعتقاد به احکام عقلی جهان شمول 
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فلسفه روشنگری دارد. متفکران روشنفکری از قبیل؛ جفرسون1، میل2 و مارکس3 اعتقاد 
داشتند که هر ملتی در آینده، برخی از الگوهای ارزشی نهادهای غربی را خواهد پذیرفت. 
از این دیدگاه، تنوع فرهنگی، وضعیت پایدار زندگی انسان نبوده، بلکه تنها مرحله ای در 
ســر راه تمدن جهانی است. همه این متفکرین از ایجاد تمدن جهانی واحدی طرفداری 
می کننــد که در آن جامعه جهانــِی مبتنی بر عقالنیت، جایگزین ارزش ها و فرهنگ های 

متنوع گذشته می شود. )گری، 1999(
این امر از لحاظ روش شــناختی، ریشه در تئوری آئینه انگاری ذهنـ  مشاهده فارغ از 
نظریه )روش اثبات گرایی( ـ دارد که در آن، ذهن حکم یک عکاس را دارد. این امر منجر 
به »فروکاستن حقیقت اجتماعی به جنبه های مادی و عینی، تجربه گرایی، عینیت گرایی 
محض، کمیت گرایی و نفی کیفیت در پدیده های انســانی شــد«. )ســاروخانی، 1372: 
38-37( باقری )1382(، در این رابطه می گوید: »جهانی شدن در چنین بستری ناظر بر 
اســتیالی فرهنگی است که انتظار وضعی استاندارد و یکسان را برای همه جوامع فراهم 
می آورد. در چنین جهانی، انســان ها کم وبیش به هم شبیه اند، همانند هم فکر می کنند، 
ارزش های مشــترکی دارند و حتی مانند یکدیگر انتقاد می کنند. جهان بشری به صورت 
ارگانیســمی دیده می شود که یک مغز واحد با دستورهای مطلق و ثابت، همه اندام ها را 

اداره می کند«. )باقری، 1382: 49(
البته ذکر این نکته نیز مهم اســت، یکسان ســازی موفقیت ها و شکست های عظیمی 
داشــته است. چنانکه از یک ســو، تمدن صنعتی جدید را برای دورترین مناطق جهان به 
ارمغان آورده، اما در همان حال، شکاف ها و تضادهای فزاینده ای میان اغنیا و فقرا، انسان 
و طبیعــت و مرکز و پیرامون به بار آورده اســت. مهم تریــن این فاصله ها، بحث ارزش ها 
اســت که نوعی جهان بینی علم گرایانه و فناورانه، نه مبتنی بر انســان صاحب اراده را بر 

جهان تحمیل کرده اند.
جایگاه بومی گرایی در رویکرد یکسان سازی: با توجه به جهان شمول بودن احکام عقلی و 

علمی در رویکرد یکسان سازی و با توجه به اینکه به دنبال ایجاد یک جهان یکسان، واحد و 
همگرا است، امر بومی گرایی به خودی خود فاقد ارزش می شود، چرا که تفاوت های فرهنگی 
سرکوب و قواعد عقلی و علمی که ماهیتی جهانی و فراگیر دارند نه بومی، به جهانی شدن 
1. Jefferson
2. Mill
3.   Marx
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جهــت می دهند. همچنان که لیوتار می گوید ایــن »روایت های کالن« مدعی اند که قادر 
به تبیین و تابع ســازی تمامی روایت های محلی خــرد و کم اهمیت ترند )لیوتار، 1381( 
و یافته های اجتماعی غرب هســتند. )موســوی، 1389: 380( از این رو بود که مارکس، 
نظریه ماتریالیســم تاریخی و ادوار پنج گانه، آگوست کنت1 نظریه ادوار سه گانه، دورکیم2 
جوامع مکانیکی و ارگانیکی، پارســونز3، نظریه تحول و کارکرد و وبر4 نظریه عقالنی خود 
را جهانی دانســته و در جهت نادیده گرفتن موارد خالف برآمدند. این متفکران، در پی 
اســتحکام احکام معرفتی خود برای مخاطبان جهانی بودند. رویکرد یکسان سازی در بعد 
تولید علم نیز منجر به »نفوذ تقلید غیرانتقادی در همه سطوح فعالیت های دانش پژوهی 
و طرح مســئله، تحلیل، انتزاع، تعمیم، مفهوم پردازی، توصیف و تفسیر شد«. )قانعی راد، 

)109 :1389
بنابراین، نگاه یکسان ســازی به جهانی شدن موجب می شود محققان با مسائل بومی، 
بیگانه شوند و برای شناسایی و حل آنها همت نگمارند. این امر منجر به اسارت فکری در 
ابعاد گوناگون، تولید دانش و فعالیت های فکری در قالب هژمونی علم مدرن غربی، تقلید 
غیرانتقادی، وابســتگی به علم و تکنولوژی و عدم توجه به صداها و ارزش های متفاوت و 
سرکوب تفاوت های فرهنگی می شود. پیامد این دیدگاه از سوی العطاس )1972(، به شکل 
مفهوم »ذهن اسیر« بسط یافته است. ذهن اسیر مفهومی پدیدارشناسی است که اشاره به 
استمرار سلطه فکری و کاربرد علوم اجتماعی اروپایی و آمریکایی بدون انطباق مناسب آنها 
با محیط آسیایی، دارد. ذهن اسیر نسبت به سنت ملی خود بیگانه، دارای دیدگاه گسسته 
و فاقد خالقیت و توانایی طرح مسائل تازه با توجه به بوم خود است. )العطاس، 1393(

داللت های تربیتی رویکرد یکسان ســازی: رویکرد یکسان ســازی به دلیل اینکه منجر به 

نادیــده گرفتن امر بومی و ویژگی های منحصربه فرد فرهنگی یک جامعه می شــود، ابتدا 
خالقیت هــای فکــری و فرهنگی دانش آموزان را نادیده خواهد گرفت، ســپس منجر به 
بی هویتی دانش آموزان و قطع ارتباط آنان با پیشینه فرهنگی و تاریخی خود خواهد شد و 
در ادامه، در برنامه های آموزشی آنان، عناصر بومی، محلی از اعراب نخواهد داشت. به عبارتی، 
تربیت ماهیتی استانداردساز، یکسان ساز و متمرکز در ابعاد مختلف )نوع دروس، محتوای 
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درسی، روش تدریس، ارزشیابی و...( پیدا خواهد کرد که خروجی یکسانی را بدون تحول 
و پویایی، برای جامعه خواهد داشت. درزمینه رویکرد یکسان ساز در ایران باید به اقداماتی 
پراکنده نظیر اعزام محصلین به اروپا و تأســیس دارالفنون و پس از تحوالت سیاســی و 
اجتماعی و در آستانه دوران مشروطیت، »ضرورت نوسازی تعلیم و تربیت سنتی ایران« 
اشاره کرد. به این ترتیب، به تدریج با تأسیس مدارس جدید و تشکیل انجمن معارف، نظام 
مکتب خانه ای منسوخ شد و نظام تربیت مدرن و یکسان ساز بر اساس اقتباس از نظام های 
غربی به مرور شــکل گرفت و برنامه های درســی، روش تدریس و شیوه های ارزشیابی به 
تأسی از اروپاییان رواج یافت. )صادق زاده قمصری، 1391( این شیوه تربیتی به مستعمره 
کردن شــخصیت و رواج امپریالیســم فکری میدان داد. )العطاس، 1393( به این ترتیب،  
در کشــور ما با تأکیدی که نظام سیاســی و اجتماعی حاکم، خصوصاً در دوره پهلوی بر 
روند مدرن ســازی همه نهادهای اجتماعی و فرهنگی به ویژه مدارس و دانشگاه ها داشته، 
بدیهی اســت که از هنگام تأسیس این نهادها، شــکافی آشکار بین مقاصد و برنامه های 
آنها با عناصر اســالمی و ایرانی فرهنگ بومی به وجود آید و درنتیجه بروز این شــکاف، 
مخالفت هایی با این نظام های تربیتی از سوی مدافعان فرهنگ سنتی جامعه صورت پذیرد. 

)صادق زاده قمصری، 1391(
2. جهانی شدن و بومی گرایی از منظر رویکرد کثرت گرایی رادیکال

کثرت گرایی رادیکال، رقیب سرســخت رویکرد یکسان سازی است. لیوتار )1381(، برای 
پایان دادن به عقالنیت جهان شمول مدرن و مشاهده آنچه تحت لوای عقالنیت مدرن به 
حاشــیه رانده  و مورد بی توجهی واقع شــده بود، به فعال ساختن تفاوت ها دعوت نمود. او 
علیــه فراروایت های کالن، تمامیت گرایی، جزمیت گرایی، کل گرایی هگلی، عدم توجه به 
تفاوت ها، فن گرایی و علم گرایی افراطی و مطلق، آرمان گرایی جهان شمول در حیطه های 
مختلف علمی، سیاسی، تکنولوژیک و تأکید بر وحدت به جای کثرت، به مبارزه برخاست. 
به این ترتیب، کثرت گرایی رادیکال با تأکید بر تفاوت ها، نسبیت گرایی، تکثر، تنوع فرهنگی، 
نقــد و انتقاد، عدم تعین، بازی های زبانــی تباینی، رد معیار مطلق برای داوری، توجه به 
فّناوری اطالعات، تکثیر روایت های خرد و محلی، رابطه اخالقی و اخوت انسان مبتنی بر 

حرمت به حضور دیگری، راه برون رفت از رویکرد یکسان سازی تلقی شد.
گفتنی است که کثرت گرایی رادیکال منجر به نسبیت گرایی رادیکال و نسبیت گرایی 
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فرهنگی1 )نســبیت مفهومی2، اعتقادی3، ارزشی ـ هنجاری4( می شود. نسبیت مفهومی، 
مدعی است که گاهی میان مفاهیم ما و آنها شکاف های پر نشدنی است. نسبیت اعتقادی 
ناظر بر این است که هیچ استاندارد فرافرهنگی برای عقالنیت اعتقادات موجود وجود ندارد، 
فرهنگ های مختلف استانداردهای مختلفی برای ارزیابی احکام مربوط به واقعیات دارند 
و به هیچ معنا نمی توان گفت که یک دســته از اســتانداردها بهتر از دسته دیگر است و از 
دیدگاه نسبیت اخالقی فرهنگ های مختلف واجد نظامات اخالقی مختلف و ناسازگارند و 
به هیچ شیوه عقالنی نمی توان یکی را بر بقیه برتری بخشید. )لیتل5، 1381: 343-360(

بر اســاس رویکرد کثرت گرایی رادیکال، جهانی شــدن پدیده واحدی نیســت که در 
کشــور های مختلف به طور یکسان تجربه شــود، بلکه هر فرهنگ متناسب با ارزش های 
بومی اش، جهانی شــدن را به نحو متفاوتی تجربه می کند و یک روایت واحد که به ســایر 
روایت ها جهت دهد، وجود ندارد. بنابراین، اصول عامی6 که در همه فرهنگ ها مقبول باشد 
و معیار فرافرهنگی7 عامی که برای توصیف و ارزیابی چهارچوب های متفاوت، اســتفاده 

شود، وجود ندارد. )گری، 1381: 9(
جایگاه بومی گرایی در رویکرد کثرت گرایی رادیکال: در این رویکرد، جهانی شدن پیوندی 

ناگسستنی با بومی گرایی و ویژگی های بومی و خاص بودگی فرهنگ ها دارد. به  عبارتی، با 
بومی گرایی افراطی روبرو هستیم، زیرا هر نوع اشتراکی را در تجربه یک پدیده، نفی و بر 
نسبیت فرهنگی و عدم معیار فرافرهنگی برای داوری و ارزیابی تأکید می کند. نشانه های 
افراطی آن را می توان در توصیف جامعه پست مدرن لیوتار مشاهده کرد: »جامعه پست مدرن 
جامعه ای است که در آن هیچ گونه روایت اعم از خرد و کالن و هیچ گونه بازی زبانی واحد، 
وجه غالب و مسلط نیست و روایت های خرد متعددی، به طور فشرده و تنگاتنگ، در کنار 
هم و در درون هم قرارگرفته اند. بنابراین، جامعه پســت مدرن از بی نهایت قصه های ُخرد 
ناسازگار و متناقض تشکیل شده که هیچ یک از آنها قادر به سلطه بر سایر قصه ها یا قادر 
به تبیین آنها نیســت«. )لیوتار، 1381: 20( بر این اساس، عقالنیت ماهیتی جهان شمول 

1.  Cultural Relativism
2.  Conceptual Relativism
3.  Belief Relativism
4. Normative Relativism
5.  Daniel Little
6. Universals
7. Transcultural
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ندارد و معرفت وابسته به زمان و مکان و بافتی است که در آن متولد شده ایم.
باید گفت افراط در این وادی، باعث انکار و تکذیب جنبه های عام جهانی دانش می شود. 
درواقع، گرچه نیاز است به نیازها و مسائل بومی توجه شود، اما در همان زمان، به اصالح 
و بازتعریف آنها، مبتنی بر اندیشه های عام و جهانی که با منطق و تجربه سودمندی آنها 
به اثبات رســیده است، نیازمندیم. چنانکه توســلی )1389(، بیان می کند »بومی گرایی 
ناظر بر اعمال و انطباق اندیشــه های عام و جهانی با نیازهای محلی و همچنین بازبینی 
و اصالح و بازتعریف و از نو تئوریزه کردن است«. )توسلی، 1389: 11( از این رو، گر چه 
این نوع بومی گرایی منجر به اســتخراج ظرفیت های ناشناخته فرهنگ بومی می شود، اما 
تأکید افراطی بر بومی گرایی و عدم توجه به جنبه های عام جهانی دانش، منجر به تخریب 

و تحریف علوم می شود. )هاشمی نیک، 1389(
داللت های تربیتی رویکرد کثرت گرایی رادیکال: این رویکرد بر فعال ساختن تفاوت ها، تنوع 

فرهنگی، تکثیر روایت های خرد و محلی تأکید می کند و همان طور که مالپاس1 )1388( 
می گوید »به رسمیت شناختن حق دیگران ریشه در این امر دارد که افراد به منظور ارائه 
دیدگاه شان از بازی های زبانی خودشان استفاده کنند. زیرا بی عدالتی زمانی پدید می آید 
که سایر شــیوه های اندیشیدن، سخن گفتن و عمل کردن به وسیله بازی های زبانی یک 
گروه یا فرهنگ مسلط، سرکوب گردد« )مالپاس، 1388: 98-97( اما نسبیت گرایی افراطی 
و تأکیــد بیش از حد بر کثرت و تفاوت در این رویکرد باعث می شــود که بین نظام های 
آموزشی ارتباطی وجود نداشته باشد و در اثر عدم ارتباط، امکان انتقال دستاورد ها و نقد 
متقابل نباشد، لذا بین این نظام ها شکافی پرنشدنی به وجود آید که با هیچ استدالل عقلی 

نتوان یکی از آنها را انتخاب کرد.
3. جهانی شدن و بومی گرایی از منظر رویکرد اختالط و پیوند فرهنگی2

توســعه تکنولوژی ارتباطات، موجب شد تا اختالط و پیوند فرهنگی به وجه برجسته ای 
از حیات اجتماعی تبدیل شــود. در این میان، Hybridization از ریشــه Hybrid، ناظر 
بر چیزی اســت که از ترکیب دو یا چند چیز )مثل گیاه پیوندی یا جانور دو رگه( تولید 
شــده است. اختالط و چندتباری )Hybridity( ریشه در مهاجرت های گسترده از نواحی 
پیرامونی جهان به کالن شهرها دارد و ناظر بر پیوندزنی و دو رگه پروری است. )هارنبی3، 
1. Simon Malpas
2. Hybridization
3. Hornby
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2006: 764( بر این اســاس، مطالعــات مربوط به مهاجران پراکنــده، به عنوان یکی از 
جنبه های جهانی شــدن، بر محور فرهنگ های فراملی و ایجــاد هویت مختلط، متمرکز 
گردید. )نش، 1382: 105( این رویکرد در تالش است تا از طریق مخالفت با به حاشیه 
رانــدن اقلیت های قومی، اجازه  به بیان تاریخ و تجربه های هر قوم، درک مبادالت فراملی 
و فکری بین متفکران و هنرمندان، تماس های بینا فرهنگی و ارتباطات چند قومی و تأکید 
بر این امر که شکاف های سخت و تغییرناپذیر و تفاوت های فرهنگی مطلقی بین گروه های 
قومی وجود ندارد، بین فرهنگ ها پیوند برقرار ســازد. هابرماس1 )1380(، می گوید »در 
پاسخ به فشــارهای همگون کننده فرهنگ مادی جهانی، منظومه های جدیدی به ظهور 
رســیده که بیش از هم تراز کردن تفاوت های فرهنگی، به ســاخت صورت های گوناگون 
فرهنگ های پیوندی، مشــغول هستند«. )هابرماس،1380 :114( از بعد فلسفی، رویکرد 
اختالط و پیوند فرهنگی ریشه در کثرت گرایی روش شناختی دارد. بر این اساس، کثرت 
همچون شــک دســتوری، در حکم طریقه و روش مناسبی است که به کمک آن بهتر و 
بیشــتر می توان به خیر و حقیقت راه یافت. )باقری، 1390: 142( به این ترتیب می توان 
بین فرهنگ های مختلف در فرایند جهانی شدن، زمینه های اشتراک و تفاوت میان آنها را 
پیدا و اشــتراکات را به عنوان مبنایی برای تفاهم و برقراری ارتباط لحاظ کرد و تفاوت ها 

و اختالفات را با سعه صدر، مورد پذیرش یا انتقاد منصفانه قرار داد.
جایــگاه بومی گرایی در رویکرد اختالط و پیوند فرهنگــی: از آنجاکه از طریق تکنولوژی 

ارتباطــات، تعامل بین گروه های مختلف در این عصر امکان پذیر شــده ، اختالط و پیوند 
فرهنگی شکل گرفته است. از این رو، با توجه به مبنای فلسفی کثرت گرایی روش شناختی 
و سه اصل آن که در بحث روش شناسی به آنها اشاره شد، قاعدتاً باید بومی شدن و توجه 
به ویژگی های محلی و نقاط اشــتراک فرهنگ ها، برای برقراری روابط مسالمت آمیز مورد 
توجه قرار  گیرد. البته گر چه، تأکید بر توجه به هویت قومی در کنار هویت جهانی است، 
اما پذیرش یک هویت به معنای درستی آن نیست. وجود خرافات مذهبی یا تعصب آمیز 
در بین برخی از اقوام، گاهی ریشــه بســیاری از جنگ ها است. بنابراین، بدون اینکه یک 
فرهنــگ را بی ارزش کنیــم، باید برای مبارزه با این تعصبــات و حتی خرافات برنامه ای 
اندیشید، نه اینکه به نام پذیرش تفاوت ها از برخی تعصبات بدون منطق، طرفداری کرد. 
درواقع، مشکالت و تعصبات فرهنگی را باید با رویکرد کارشناسانه علت یابی کرده و از میان 

1. Urgen Habermas
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ببریم. صرف پذیرش تفاوت های فرهنگی برخی از مسائل را در جوامع حل نمی کند، بلکه 
همفکری و پیدا کردن یک راه میانه نیز مهم است. در واقع، برخی از کلیشه های فرهنگی 
در یک فرهنگ، بســتر نامناسبی برای دیگر فرهنگ ها و جوانان ـ مثاًل ارتباط بدون مرز 
بین دو جنس مخالف برای ایرانیان ـ فراهم می کند که با برخی ارزش ها در تناقض است. 
از این رو اســت که در جوامع مدرن بر پراگماتیســم به معنای تأکید بر جنبه های عملی 
افکار، عقاید و نتایج کارها تأکید می شــود. ماکس وبر معتقد است در جامعه مدرن، باید 
استدالل های عقلی و مصلحت ناشی از آن، روابط اجتماعی را شکل دهد. )عبدالهی، 1395(

داللت های تربیتی رویکرد اختالط و پیوند فرهنگی: اختالط و پیوند فرهنگی اساساً مبتنی 

بر تعامل و تســاهل فرهنگی و ایجاد ارتباط بین فرهنگ های مختلف برای تأثیرپذیری 
از همدیگر است. نظام آموزشی، یکی از بسترهای تحقق آشنایی با فرهنگ های مختلف 
اســت. این امر در حیطه نظام آموزشی، هم باعث تأثیرپذیری متقابل نظام های آموزشی 
از یکدیگر و هم مسئولیت نسبت به دیگری می شود و به افراد به حاشیه رانده شده امکان 
ابراز وجود می دهد. عالوه بر این، کثرت گرایی روشی به عنوان یکی از مبانی فلسفی رویکرد 
اختــالط و پیوند فرهنگی، باب گفتگو، تعامل، تفاهم، خالقیت و نوآوری، تغییر و تحول 
و تأثیر و تأثر را میان نظام های آموزشی باز می کند. اما با وجود این، باقری )1382( بر 
تأمل بر روی تفاوت  به امید دســت یافتن به نقاط اشتراک و شناخت تفاوت های اساسی 
و همــراه با آن پرورش تفکر انتقادی برای ارزیابی اندیشــه ها تأکید می کند. اگر غیر از 
تأکید بر تشــابه ها، توجه به تفاوت ها نیز در این رویکرد لحاظ شــود، می توان از تعلیم 
و تربیت، حقوق بشــر، اخالق، جامعه مدنی و ارزش های مشــترک جهانی صحبت کرد. 
البته همان طور که گفته شد توجه به این تفاوت ها، نباید به گونه ای باشد که هر تفاوتی 
را پذیرفت، بلکه باید راه را برای انتقاد از تفاوت هایی که باعث عدم شــکل گیری جهان 
مشــترک، حکمت آموزی و تعالی بشر می شــود، بازنمود. از این رو، هم جواری و اختالط 
باید به صورتی باشــد که نابرابری های جهانی مرئی تــر، خطرها و تهدیدهای همگانی و 
جهانی ـ خطرهایی که محیط زیســت مشــترک ما را تهدید می کنند ـ برمال شــوند و 
برنامه ای مبتنی بر مســئولیت جهانی و منافع مشــترک به وجود آید. )خانیکی، 1392( 
بنابراین، ضمن پذیرش کثرت مشــروع فرهنگ ها، باید در مواجهه با فرهنگ های دیگر 

وارد گفتگویی خالق شد.
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4. جهانی شدن و بومی گرایی از منظر رویکرد جهان محلی شدن1 یا رویکرد عام شدن خاص 
و خاص شدن عام

از ایــن دیــدگاه، فرهنگ های خاص بــا فرهنگ عام جهانی وارد داد و ســتدی پیچیده 
شــده و در عین حفظ خاصیت خود، از مزایای فرهنگ جهانی نیز بهره مند  و آنها را نیز 
بهره مند می گردانند. در این رویکرد عرصه فرهنگی جهان، عرصه تحمیل، تسلیم، تهاجم، 
همگونی و یا گاهی مقاومت مســالمت آمیز نیست، بلکه عرصه داد و ستد، فصل و وصل، 
همگونی و ناهمگونی و انطباق موقعیت های محلی با فرایند جهانی شدن است. )عبدالهی، 
1395( از بعد تاریخی، این رویکرد در نظریه دهکده جهانی مارشال مک لوهان2 )1964( 
مبتنی بر پدیده های در حال ظهور دهکده جهانی و تغییرات چشــمگیری که با توســعه 
رسانه های الکترونیکی جدید در جوامع سراسر جهان رخ  داد، ریشه دارد. حدود 20 سال 
پــس از دهکده جهانی مک لوهان )1983(، مفهوم بازار جهانی رایج و شــرکت ها، برای 
ایجاد و فروش محصوالت جدید در سراســر جهان، از این بازار اســتفاده کردند. در سال 
1989 کنچی اوهمای3، بیان کرد که جهانی شدن به آن معنا نیست که درخواست برای 
تولیــد کاالی جهانی، وظایف محلی ها و تولید محصوالت محلی را از بین ببرد. از این رو، 
اســتراتژی های جهان محلی شــدن4 در اواخر دهه 1990 و اوایل 2000 رواج یافت و این 
اصطالح شــکل گرفت5. )چرکینا و ســندلر6، 2011( درواقع، وقتی رؤسای شرکت های 
آمریکایی در دفترهای شــان صرفاً دنبال استانداردسازی و تولید کاالهای یکسان بودند، 
توسط بازاریابان متوجه شدند که محصوالت جهانی آنها باید با شرایط فرهنگی و محلی 
و ارزش های هر منطقه و کشــوری، سازگاری داشته و برای تولید و فروش کاالهای شان، 
نسبت به آنها احساس مسئولیت کنند. تغییر منوی فست فود بین المللی مک دونالد برای 

سازش با ذائقه های محلی در هر منطقه نشانگر این واقعیت است.

1. Glocalization
2.  Marshall McLuhan
3.  Kenichi Ohmae
4. Glocal
5. نخســتین تعریف آن در فرهنگ آکسفورد این اســت که از کلمه ژاپنی Dochakuka که به معنی 
جهان محلی شــدن )Global Localization( می باشد، آمده است. این اصطالح نخستین بار در اواخر 
دهه 1980 به وســیله اقتصاددانان ژاپنی در مقاالت به کار برده شــده، اما توسط رونالد رابرتسون در 

زبان انگلیسی مورداستفاده قرارگرفت. )چرکنا و سندلر، 2011(
6.  Olga Churkina,Corrine Sandler
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رابرتسون1 )1382(، در ارتباط با جهانی شدن به دو دیدگاه اشاره می کند: »1. نظریه 
نسبی گرایی )خاص شدن( و گوناگونی فرهنگ ها که با تکیه بر نقد شالوده گرایی و کل گرایی، 
هر گونه وجهه عام برای جهانی شــدن را نفی و بر وجهه خاص تأکید می کند. بنا بر این 
دیدگاه، آن یک معیار مشــخص برای داوری در مورد ارزش های فرهنگی و اخالقی ندارد 
2. نظریه جهان گرایی )عام شدن(، با تکیه بر یگانگی و یکپارچگی فرهنگ ها، تنها بر وجه 
عام جهانی شــدن و به هم پیوستگی تأکید دارد«. )رابرتسون، 1382: 17( اما »عام شدن 
خاص به این معناســت که فرهنگی ویــژه از طریق انتقال به غیر یا دیگری، خصوصیات 
خاص خود را از دایره محدود اجتماع و هســتی جزئی اش فراتر برده و عمومیت می دهد. 
در مقابل، خاص شدن عام به فرایند عکس اشاره می کند که مطابق آن خصایص فرهنگی 
از طریق انطباق و جذب در هســتی های اجتماعی خاص، صورتی محلی و خاص به خود 
گرفته و قیودات و تقیدات محیطی پیدا می کند«. )کچویان، 1385: 101( وجه مهمی از 
نظریه رابرتسون با پیدایش یک فرهنگ جهانی که در آن،  هم فرهنگ های مختلف قومی 
و ملی و هم فرهنگ مشــترک جهانی، جایگاه خود را دارند، مرتبط است. با لحاظ کردن 
این امر که یکی از وجوه فرهنگ، پیش انگاره های مربوط به نظم جهان یا ســامان جهان 
است، رابرتسون )1382( بیان می کند که »نمی توان پذیرفت که پیش انگاره های اسالمی 
یا هندو درباره سامان جهان یکسره تسلیم پیش انگاره های کشورهای مرکز باشند تا آنجا 
که دیگر در ســاختن فرهنگ جهانی نقشی نداشته باشند«. )رابرتسون، 1382: 15( در 
واقع، جهان عرصه تنوع و تکثر امور ارزشمند است که منجر به ارائه تعاریف گوناگونی از 
وضعیت جهان می شود. )رابرتسون، 1382: 17( »جهان محلی شدن یا خاص شدن عام و 
عام شدن خاص« اغلب به تفکر جهانی و عمل محلی اشاره دارد )جهانی بیندیشیم و محلی 
اقدام کنیم(. این رویکرد یک اســتراتژی شایسته برای توسعه پایدار است. )ساچاسک2، 
2011( لذا بیشــتر مباحث اخیر بر تعامل شــدید و اثر متقابل امر محلی و جهانی برای 
تولید انواع مختلفی از روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می کنند. )کیک بوش3، 

1999 و رومن، 2006(
جایگاه بومی گرایی در رویکرد جهان محلی شــدن: رابرتسون معتقد است که محلی شدن 

و جهانی شــدن به عنوان بخشــی از به هم پیوستگی و اتصال جهانی، با هم مرتبط و متحد 
1.  Roland Robertson
2.  Jan Suchacek
3.  Ilona Kickbusch
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شده اند، به گونه ای که تجربیات جوامع، جهان شمول شده و بیش از آن، آرزوی منطقه ای و 
محلی شدن از یک سو و آرزوی جهانی شدن از سوی دیگر رشد یافته است. )سلیمی، 1386: 
286-285( بنابراین، اساساً بومی شدن جزء ویژگی ذاتی این رویکرد است. وقتی یک عنصر 
فرهنگی عام، در سطحی جهانی، وارد یک فرهنگ خاص می شود، ویژگی خاص بودگی آن 
فرهنگ و اقتضائات محلی را به خود می گیرد. به عنوان مثال، دموکراسی به عنوان یک ارزش 
جهان شــمول عام، زمانی که وارد جامعه مذهبی ایران شد معنا و مفهوم آن، از اقتضائات 
فرهنگ ملی و مذهبی ایران تأثیر پذیرفت. در این رویکرد، جذب و انطباق از فرهنگ ها، 
امری یک طرفه نیست، بلکه امری متقابل و دوطرفه است و این بستگی به غنای فرهنگ 
یک جامعه دارد. )نش، 1382: 111( بنابراین، جهانی شــدن و محلی شدن تنیده در هم 
هســتند و امر محلی از موقعیت باالتری در فرایند جهانی شدن برخوردار است و باید در 
تمام برنامه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که در بستر جهانی شدن طرح ریزی می شود، 
به ارزش های فرهنگیـ  محلی هر جامعه توجه و احســاس مسئولیت شود، به گونه ای که 
برنامه ها رنگ و بوی محلی بگیرند. زیرا امر محلی، بر تفاوت های خاص که مقید به مکان، 

سنت و شیوه های زندگی است، تأکید می ورزد.
چنین به نظر می رسد که علت عام شدن خاص، نحوه طرح مفروضاتی است که انسان ها 
را بــه هم پیوند می دهد. مثاًل هابز یک گفته مشــهور دارد که می گوید »انســان گرگ 
انسان است«، در حالی که در اسالم »انسان برادر انسان است«، مشهور است. هر کدام از 
این عبارات، افکاری را شــکل و نگرش طرد یا پذیرش را انتقال می دهند. به این ترتیب، 
مســئله تأثیر خاص بر عام و عام بر خاص، مسئله برتری کیفی است. )العطاس، 1393( 
مطالعات تاریخی نیز نشان می دهد که در رفتار فرهنگی ایرانیان رویکردی جهان محلی و 
مسالمت آمیز وجود داشته که باعث شده، آمادگی اثرگذاری و تأثیرپذیری متقابل با دیگر 
قومیت ها را داشته و به جای دفع و رد آنها، به همدلی و سازگاری با آنان و همزمان جهانی 
کردن ارزش هایش بپردازد. در این باره منشــور کوروش به عنوان اولین بیانیه حقوق بشر 
و یکی از بزرگ ترین نشــانه های روحیه تعامل در فرهنگ ایرانی است که به مثابه میراثی 

همگانی از سوی سایر فرهنگ های دنیا از آن یاد می شود. )عبدالهی، 1395(
داللت های تربیتی رویکرد عام شــدن خاص و خاص شــدن عام )جهان محلی شدن(: ازجمله 

کارکرد های تربیتی این رویکرد، نه شــناخت پدیده های جهان به صورت جدا و پاره پاره از 
هم، بلکه توجه به آگاهی از جهان به عنوان یک کل، اســت. همچنین، توجه به مفاهیمی 
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چون انســانیت و مســائل فرهنگی به عنوان زمینه ای تعیین کننده که تمام ابعاد زندگی 
جهانی معاصر را توضیح می دهد. البته این نگاه کل گرایانه به معنای عدم توجه به تفاوت ها 
نیست، بلکه به معنای کسب شناخت بهتر و جامع تر از جهان است. در این رویکرد توجه 
به هویت که تحت تأثیر جهانی شدن و کثرت گرایی فرهنگی به امری اساسی تبدیل شده 
اســت، منجر به توجه به هویت فردی ـ قومی، هویــت خود و غیرخود و توجه به مبانی 

مشترک برای بازنمایی هویت در برنامه های آموزشی می شود.
بر اساس این رویکرد، جهانی شدن همواره در چهارچوبی محلی به وقوع می پیوندد و 
نظام آموزشــی به عنوان امری محلی، فرایند ها و تحوالت جهانی را متناسب با چارچوب 
محلی منعکس می کند. به عالوه، نظام آموزشــی برای بهبود کارایی خود، باید چشم انداز 
برنامه ریزی هایش صرفاً محدود به تحوالت داخلی نباشد؛ بلکه با نظر به تحوالت جهانی و 
لحاظ کردن ارزش های فرهنگی و توجه به تعامل دو امر جهانی و محلی باشد تا دانش آموزان 
توانایی زیســتن در این جهان درهم تنیده را داشته باشند؛ اما این ناظر بر همگون کردن 
نظام های آموزشی نیســت. )ماک  و لی1، 2003(. موسوی )1389( در این باره می گوید: 
»محلی گرایی، به الزامات محلی و محیطی در سیاست گذاری علمی و سرمایه گذاری برای 
آن، تأکید دارد. در این دیدگاه، نظام معرفت برخاســته از نظام هستی شناسی اجتماعی 
و به کار ســامان اجتماع می آید«. )موســوی، 1389: 361( بنابراین، چهارچوب محلی، 
به عنوان شــیوه ای برای بهره برداری نظام آموزشــی از تحوالت جهانی در حیطه تعلیم و 
تربیت اســت که باعث زایندگی آن می شــود، زیرا در برابر پدیده های جهانی، رویکردی 

منفعالنه و غیرفعال به خود نمی گیرد.
بروز و ظهور پدیده هایی مثل »آموزش و پرورش بین المللی« و شــکل گیری مجامع 
فراملی دانشــمندان و دانشــگاهیان از طریق گســترش ارتباطات فراملی، محصول این 
همگرایی فرهنگی جهانی اســت. )خانیکی، 1392( درواقع، این رویکرد ســعی می کند 
از طریق جهانی شــدن، به ســاختارهای کوچک اهمیت دهد و آنهــا را جهانی کند. این 
مکتب برای پیشــرفت و ترقی جامعه مدنی جهانی و یا جامعه شــبکه ای، بهترین الگو را 
در مدرسه محوری، مشارکت از پایین، احترام به ذهنیت افراد و خالقیت آنها می داند که 
به دنبال ساختارشکنی دولت تمرکزگرا و یکسان ساز است و بر اساس عنایت به تفاوت ها، 

شرایط را برای احترام به توده ها فراهم می کند. )شکوری، 1389: 74(

1. Mok & Lee
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بحث و نتیجه گیری
گفته شــد که یکی  از دغدغه های  امروزی کشــور ما، چگونگی فهم بومی گرایی در برابر 
جهانی شــدن و یافتن راهکاری برای مواجهه با آن است، زیرا چه جهانی شدن را در فرود 
بدانیم و چه در فراز، با شتاب پیش می رود و فاصله ها را کم می کند. چنانکه باقری )1380( 
می گوید؛ عصر ارتباطات با ساختارزدایی از ساختار »دور و نزدیک« و »ممنوع و مجاز« که 
مبتنی بر دور کردن افراد از محیط های نامطلوب و ممنوعیت بســیاری از امور بود، امروز 
مجاز و اجتناب ناپذیر شده و فضا به گونه ای دگرگون شده که بسیاری از امور را به تدریج و در 
عمل، تحمیل می کند. لذا ضمن تالش فراوان برای موفقیت بومی گرایی، باید جهانی شدن 
را به عنــوان فرایندی مرکب از فرصت ها و تهدیدها، به طور بالقوه مطلوب تلقی کرد تا از 

تهدیدهای ناشی از برخورد منفعالنه با آن در امان بود. )جهانیان و یعقوبیان، 1391(
در این مقاله، از چهار رویکرد پیوند جهانی شــدن و بومی گرایی صحبت شد، از میان 
رویکردها، رویکرد یکسان ســازی چون ناظر بر جهان شمول کردن مدرنیته به عنوان یک 
فراروایت تعیین کننده، همگون کننده فرهنگ ها تحت لوای احکام جهان شمول و عدم به 
رسمیت شناختن تفاوت، تکثر و امر بومی است، متناسب با فضای پست مدرنیسم نیست. 
این رویکرد معموالً با تأکید بر »یک اندازه مناسب برای همه1« مانع وعده دیدگاه نئولیبرال 
نسبت به جهانی شدن می شود. )اوالنیران و اجنلو2، 2008( رویکرد کثرت گرایی رادیکال 
نیز به دلیل تأکید بر نســبیت گرایی رادیکال، اعتقاد به شــکاف عمیق و پرنشــدنی بین 
فرهنگ ها و عدم وجود نقطه اشــتراک بین آنها، تعامالت فرهنگی و گفتگوی فرهنگی را 
تضعیف و منجر به بومی گرایی افراطی می شود. اما رویکردهای اختالط و پیوند فرهنگی 
و جهان محلی شــدن به دلیل توجه به امر تفاوت ها و اشــتراکات فرهنگی و دوری از یک 
جانبه نگری و تالش در جهت تعامل و گفتگوی فرهنگی و به رســمیت شناختن تکثر در 
ضمن توجه به اشتراکات فرهنگی، برای بررسی مسائل جهانی ازجمله بومی گرایی و تعلیم 
و تربیت مناسب تر هستند. با وجود این، باید گفت رویکرد جهان محلی شدن به دلیل توجه 

بر عام شدن خاص و خاص شدن عام، بر دیگر رویکردها ارجحیت دارد.
ایده جهان محلی شــدن که در آن جهانی و محلی نه به عنوان دو قطب فرهنگی، بلکه 
به عنوان اصول متقابل نافذ در یکدیگر، معنادارند، رویکردی است که به نظر تاملینسون، اگر 
جرح و تعدیل شود، می توان با برنامه ریزی های درست آن را به عنوان نوعی جهان محلی گری 
1. One Size Fits all
2. Olaniran & Agnello
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اخالقــی تلقی کرده که افراد آن را جهان وطن تلقی نمایند. این افراد در انتخاب های هر 
روزه خود این مسئله را در نظر دارند که جهان بزرگ چیزی است که بر زیست محلی او 
تأثیر و جهان محلی نیز چیزی اســت که بر جهان بزرگ تأثیر می نهد. )خانیکی، 1392( 
بر این اســاس، نظام های آموزشی باید در راستای توجه به این شرایط برنامه ریزی کنند. 
ویلیکال1 )2011(، معتقد است که شیوه ای که ما در حال حاضر در کالس با جهان روبه رو 
می شویم، پداگوژی مواجهه بعدی ما با جهان را شکل می دهد. لذا باید تدابیری اندیشید 
که افراد همزمان با اســتفاده از دستاوردهای جهانی، دستاوردهای علمی و فرهنگی خود 
را انتقال دهند و یک جهان مشــترک را که مبتنی بر صلح و امنیت است به وجود آورند. 
اگر رابطه بین جهانی شــدن و بومی گرایی را بپذیریم، باید برای تحقق آن راهبردی را در 

نظر بگیریم. مهم ترین راهبردهایی را که می توان در این زمینه ارائه داد، عبارت اند از:
پرورش توانایی سخن شناســی: در شرایط جهانی محلی شــدن، عصر انفجار اطالعات، 

رواج تکثرگرایــی و قرائت هــای مختلف از دین و فرهنگ؛ نهاد آمــوزش و پرورش باید 
از حافظه محوری به ســمت پرورش توانایی های شــناختی ســطح باال حرکت کند. یکی 
از مهم ترین توانایی های شــناختی، توانایی سخن شناســی است. از لوازم پرورش توانایی 
سخن شناســی، برخورداری از قدرت تعقل و اندیشه است، به گونه ای که بتواند مستقل از 
گوینده سخن، درست را از نادرست تشخیص دهد و به واسطه آن توانایی تجزیه و تحلیل 
و نقد و انتقاد داشــته و عیوب و محاســن سخن را آشکار کند. در این باره، در روایات ما 
آمده اســت که حضرت مســیح)ع( می فرماید: حرف حق را از اهل باطل بگیرید و حرف 
باطل را از اهل حق نگیرید، اهل نقد کالم باشید، پس چه بسا گمراهی که به وسیله آیه ای 
از کتاب خدا، زینت و آرایش داده شود همان گونه درهمی از مس به وسیله نقره دروغین 
تزئین می شــود، هر دو مثال در نادرستی یکسان اند و بینندگان بصیر به دروغین و باطل 
بودن آن آگاه هستند. )برقی،1371هـ .ق، ج 1: 230-229( مطهری، در تفسیر این حدیث 
بیان می کند: »در اینجا ظاهراً توجه به این است که شما به گوینده سخن توجه نداشته 

باشید، سخن شناس باشید«. )مطهری، 1386: 34(
کسب سواد اطالعاتی: با گسترش فّناوری های ارتباطی، هر فرد امکان انتشارات اطالعات 

مربوط به زمینه پژوهشــی خود را یافــت و همچنین اطالعات بی ارزش و فاقد مرجعیت 
علمی نیز زیاد شد و مردم با اضافه بار اطالعاتی مواجه شدند. این امر فضای زندگی جدید 
را برای انسان ها به ارمغان آورده و موجد خواست ها، نیازها، اندیشه ها، مسائل و مشکالتی 
1. Welikala
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است که به نوبه خود توسعه اندیشه را می طلبد. در این مسیر، اندیشه های ژرف عالمان و 
محققان در قالب پژوهش های بنیادین، راه حل  های بهتر و مناسب تری برای حل مشکالت 
و مســائل پیشنهاد می کنند که ممکن است به دلیل عدم آشنایی مخاطبان نادیده گرفته 
شــوند، همین جاســت که نقش مؤثر و مهم آموزش و پرورش در روند آشنایی با انتخاب 
اطالعات منطقی و مناسب آشکار می شود. یکی از مهم ترین مهارت در این زمینه، کسب 
سواد اطالعاتی است. سواد اطالعاتی مجموعه مهارت هایی است که فرد را قادر می سازد تا 
نیاز اطالعاتی خود را تشخیص دهد، با شناسایی منابع اطالعاتی معتبر، به جستجو در این 
منابع پرداخته و پس از انجام جستجو، اطالعات به دست آمده را ارزیابی کرده و به منظور 
تولید اطالعات جدید، پیوند الزم بین اطالعات جدید را با دانش قبلی خود برقرار سازد. 
حفظ و تحکیم هویت ایرانیـ  اســالمیـ  انســانی: با نظر به اینکــه یکی از رویکردهای 

جهانی شــدن، رویکرد یکسان سازی فرهنگی است که ناظر بر استیالی فرهنگ آمریکایی 
یا غربی بر جهان می باشد؛ در این رویکرد، فرهنگ غرب از طریق وسایل ارتباطی، سعی 
می کند ارزش های خود را در سراسر جهان گسترش دهد و به هویت افراد شکل خاص خود 
را ببخشد و به این طریق هویت فرهنگی جوامع دیگر را با چالش مواجه کند؛ در چنین 
شــرایطی نظام تربیت رسمی و عمومی، باید برای »تحقق ظرفیت های وجودی متربّیان 
جهت تکوین و تعالی هویت ایرانیـ  اســالمی خود تالش کند«. )ســند تحول راهبردی 
نظام تربیت رسمی و عمومی، 1389: 58( با این حال، با توجه به لزوم تعامل با جهان و 
فرهنگ های دیگر، باید در کنار هویت ایرانی ـ اسالمی، به هویت انسانی نیز توجه نموده 
و آن را در متربّیان پرورش داد؛ در این رابطه، در اسناد فرادستی آمده است که »تکوین 
و تعالی جنبه های انســانی هویت دانش آموزان برای تقویت روابط حق محور، عدالت گستر 
و مهرورزانه با همه انســان ها در سراسر جهان می باشد«. )سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، 1390: 17( پس، »هویت انسانی است که تعامل فرد را با عموم همنوعان در سراسر 
جهان شکل می دهد«. )سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی، 1389: 58( 
توجه به اسناد فرادستی: با توجه به این که در جهانی محلی شدن، توجه به اسنادی که 

متناسب با بافت جامعه ما هستند، حائز اهمیت است؛ بنابراین باید از یک سو، »از تجارب 
موفق ســایر نظام های آموزشی جهان با پرهیز از تقلید صرف یا التقاط ناموزون، استفاده 
کنیم )گزارش تلفیق نتایج مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش، 1388: 141( و از 
سوی دیگر، ضمن تعامل با نهادهای بین المللی و شرکت فعال در کنفرانس های بین المللی 
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در ارتباط با تعلیم و تربیت، از دستاوردهای آنها با نظر به اسناد فرادستی داخلی استفاده 
کنیم. در این باره صاحب نظران بیان می دارند: »الزم اســت به مفاد اسناد فرادستی مانند 
قانون اساسی، قوانین آموزشی مصوب مجلس شورای اسالمی، سند چشم انداز جمهوری 
اسالمی ایران در افق 1404 شمسی، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های تهیه شده در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری، به ویژه سیاست های 
آموزش و پرورش در 1392، ســند چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش، سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش و مبانی آن توجه شود«. )صافی، 1393: 32( البته تهیه اسناد 
در ارتباط با آموزش و پرورش شــرط الزم برای موفقیت یک نظام آموزشــی است، ولی 
شرط کافی نیست؛ در کنار این اسناد، باید به مؤلفه هایی همچون اهمیت دادن به کارهای 
جمعی و گروهی که توســط افراد بومی انجام می پذیرند؛ جلب مشارکت وسیع که بتواند 
معرف نقطه نظرات همه گروه ها باشــد، به عبارت دیگر، ایجاد »مسئولیت همگانی در برابر 
آمــوزش و پرورش و در نتیجه مشــارکت همگانی در آموزش و پــرورش« )دانایی فرد و 
دیگران، 1394: 131(؛ تربیت معلم توانمند و شایســته، محتواهای بدیع و تفکر برانگیز، 
توجه به فعالیت دانش آموزان و همچنین، تبیین ضرورت تغییر و تحول در نظام آموزش 
و پــرورش برای معلمان )زیرا در غیر این صورت، ممکن اســت معلمان در مقابل ایجاد 
تغییر و تحول مقاومت کنند( بسترســازی مناســب برای اجرای اسناد باالدستی، به ویژه 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ارزیابی مداوم نحوۀ اجرای سند و بررسی موفقیت 

آن در عمل و برطرف کردن کاستی ها و موانع آن در بعد عملی و نظری، توجه شود.
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