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 چکیده 
در حال حاضر ساختار و سازمان علم در کشور بیش از هر زمان دیگر با تداوم چالش مهم دو رویکرد 

های بسیار  م بومی و علم جهانی روبرو است. طرح و بررسی کالمی این موضوع به گذشتهعمده عل
الصفا در قرن پنجم هجری در جهان اسالم و با شرح مبسوط  دور از جمله در کار مولفان اخوان

شود. بنا به دالیل مختلف این موضوع طی  ها مربوط می جفرافیای دانش در مقدمه کتاب رسائل آن
های فلسفی و کالمی مورد توجه نبوده است. تحقیق پیرامون جوانب  گاه در کانون بررسی چها هی قرن

های قبل از انقالب باز  شناختی تقریباً به سال شناختی و جامعه مختلف علم در ایران از منظر معرفت
های اخیر عوامل متعددی سبب تقویت تمایل به تأسیس و توسعه علم بومی و  گردد. طی دهه می
عدم توسعه پایدار علم در  های آن در استفاده از علم جهانی را موجب شده است. دید چالشتش

ورزی علم نوین در کاهش معظالت ملی، تردید  کشور، بحران در نظام کارایی آن، عدم کفایت سیاست
های علمی مدرن در قبال ساختار پیچیده اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز  در قبال تمربخشی نظریه

های متعارض با بنیادهای دانش نوین، زمینه رویش و  فرهنگیختگی مقاومت فرهنگی همراه با خردهآم
شدن علم را موجب شده است. در حالی که ویژگی شناخته شده  های علم بومی یا بومی پذیرش انگاره

و یا به علم چه در دنیای باستان و چه در ازمنه جدید همانا فرامکانی و فرازمانی ماهیت علم است 
کند. در  شود ساحت علم در ادراک و تفسیر آن از یک مقیاس جهانی پیروی می عبارت دیگر گفته می

این رویکرد علوم عاری از هر نوع تعین مکانی قابلیت تولید، پذیرش، انتشار و کاربرد را در جغرافیای 
ای تحلیلی و نقادانه  به شیوه شود بررسی کنند. موضوعی که در این مقاله بدان پرداخته می جهان پیدا می

شناسانه است. به عبارت  های هر یک از رویکردهای فوق در یک فرایند معرفت ها و جهت از جنبه
های متعارض این دو وجه از علم و تدقیق  دیگر هدف از تولید این نوشتار نقد و بررسی جنبه

ی و تعامل با ساحت علم شناسی بومی در تعاط راهبردهایی ممکن جهت برساخت نوین از معرفت
 جهانی است.
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 طرح مسئله

ای است اجتماعی و تاریخی و به حکم کنش انسانی دارای  شناسی پدیده علم از منظر جامعه

های خاص انسانی در فرایند تولید علم  ههای بشری است. چنان چه از منابع و سرچشم ویژگی

های معرفتی و  های محیطی است که در قالب گزاره ماند تعین نظر شود آن چه که می صرف

 1شود. کنشگران علم شناختی حاصل از انکشاف موضوع توسط جامعه دانشمندان عرصه می

شناخت قواعد در  های بیرونی تن به همراه استعداد و انگیزه فردی بر حسب نیازها و ضرورت

دار در  دهند. به ویژه در عرصه علوم انسانی و به طور معنی ها می جهت انکشاف از واقعیت

است زیرساخت  3که به نوعی امور عینی 2شود این حصرها قلمرو علوم اجتماعی مالحظه می

 توان گفت چرخه شود. می های دانش را موجب می ها و رویکردها و در نهایت بن مایه نظریه

های مختلف  تولید علم از ساختاری تودرتو و درهم تنیده برخوردار است و در آن عامل

 اجتماعی تأثیر گذارند.

اجتماعات بشری حسب شرایط و مختصات عمومی و اختصاصی بسترهای متفاوتی را برای 

های  های دور تا کنون هر قدر نیازها و ضرورت کنند. از گذشته تولید علم تجربه کرده و می

های انسانی بیشتر ابجاب کرده است شرایط برای  محیط اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی در محیط

های نوین  های جدید و راهیابی در مسیر تحول به منظور فتح دریچه ها و ایده خلق انگاره

های  ها حسب موقعیت شناختی بیشتر فراهم شده است. در دوران جدید نیز نهاد علم در جامعه

ریزی شده و هدفمند امکان آن را یافته است که بر حجم انباشت سرمایه  و یا برنامهدشوار ملی 

عمومی افزوده و سهمی در کاهش معضالت بشری ایفا نماید. این توافق در بین اهل علم به 

ای  اجماع پذیرفته شده است که سرعت و جهت توسعه علمی هر کشور در سطح قابل مالحظه

فنی، اقتصادی و فرهنگی و نیز توانایی نهادی قرار دارد. مع هذا اکثر  تحت تأثیر عوامل گوناگون

شناسان مایل نیستند بپذیرند که عوامل خارجی نقش مهمی در تولید  فیلسوفان، مورخان و جامعه

 های تفسیر آن دارد. های تجربی و شیوه محتوای تفکر علمی یعنی مفاهیم، یافته

                                                           
1 Science Activites 
2 Determinisms 
3 Objective Things 
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شناختی گوناگونی را  های معرفت توان تبیین آن می برای بررسی پدیده علم و ساحت اولیه

مورد بازخوانی قرار داد. فالسفه در تببین ماهیت علم به اصول و قواعد کلی در ایجاد آن باور 

ورزی و برخورداری از ابزارهای عقالنیت ذاتی و  دارند. از این منظر انسان به حکم اندیشه

گیری از آن برای تغییر جهان پیرامونی و یا  عرضی یا ابزاری در صدد شناخت امور و بهره

؛ 1386؛ داوری، 1389؛ توکل، 1383وری از آن است )شلر به نقل از علی زاده و همکاران  بهره

شناسان معرفت هم چون ماکس شلر،  شناسان اجتماعی و نیز جامعه ( و یا معرفت1376مولکی، 

ن در فرایند تولید نظریه علمی و یا برآیند کارل مانهایم و ماکس وبر به همزایی متقابل ذهن و عی

متقابل انواع تولیدات دانش انسانی تاکید دارند. در حالی که فیلسوفان علم به چیستی علم و 

 ها و یا الگوهای دانش بشری بیشتر عالقمند هستند. شناسانه آن در قالب انگاره هستی چگونگی 

از منابع بومی و در چارچوب تعمیم عام و  ای متعامل های علم پیوسته در عرصه تولید نظریه

گران   های ذهنی کنش شود. توسعه و یا عدم توسعه دانش خود پی آمد انگاره یا جهانی حاصل می

های  در پیوندی ساختاری با منضمات محیطی و اجتماعی است. به عبارت دیگر فقر نظریه

در قبال دیگران پیشتاز  محصول نگرشی است که در آن انفعال نخبگان جامعه علمی 1علمی

ماندگی در سطح  شود. این عقب ای تاریخی و زمان بر تبدیل می بیرون از مرزهای ملی به رویه

گذاری  نیافته ممکن است به دلیل فقدان تمهیدات ارزشی، روانشناختی و یا سیاست جهان توسعه

ها علمی نیز ممکن  نظریهای ماندنی و نهادینه شده تبدیل شود. فقدان پویایی در  الزم به پدیده

است برآمدی از نوع سازمان ذهنی و عینی معرفت و اصحاب معرفت در کشور و بر اساس 

های معرفتی بیرونی در ارتباط  مانده درونی و یا غلبه پارادیم فرهنگی عقب-فضای اجتماعی

رفته های باورمندی به صالبت و صحت تولید علم در برون از مرزها شکل گ نزدیک با انگاره

باشد. به عبارت دیگر عناصر بومی اجتماع علمی درونی و نیز هنجارهای مشوق یا بازدارنده 

داخلی و نیز پیوستگی وهمآوردی اجتماع علمی جهانی نقش مهمی در فرایند تولید علم به عهده 

 (.1389دارند )موسوی و رحیمی، 

ولید علم و نیز تکیه بر درک ای از قلمروها و مرزهای ساختگی ت توقف طوالنی پیرامون پاره

انتزاعی آن ممکن است نازایشی و رکود علم را موجب شود. هم چنان که دنباله روی از دیگران 

                                                           
1 Scientific Theories Powerlessness 
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ماندگی در فرابند توسعه  های بومی یا ناباوری از نوع روانشناختی، عقب پیشرو و غفلت از ذخیره

یا محلی علم و نیز تعامل گردد. از این جهت بحث و بررسی ماهیت جهانی و  علم را سبب می

تواند ما را در تصحیح اشتباهات جبران ناپذیر در شناخت از موضوع و  پیوسته و پویای آن می

های پیشرفت  گذاری علمی در کشور و نیز هدایت منابع و تنظیم برنامه نیز تمهید شرایط سیاست

ومی و جهانی برای ملی پشتیبان باشد در حالی که تدوام عرصه تعارض و تشدید شکاف علم ب

تواند برای جامعه و فرجام رشد علمی آن سودمند باشد. چرا که پذیرش رویکرد  همیشه نمی

شناختی هم در تعارض با اصول و قواعد ذاتی علم  علم بومی بدون هر نوع قید و شرط معرفت

شود.  قرار دارد و هم در نهایت محرومیت از تجربیات علم جهانی و یا علم بشری را موجب می

بر فرض بقاء و گسترش این باور، به دلیل تأخر در توسعه اجتماعی و علمی در نهایت ادغام 

ماندگی ملی ارمغان آن  خام در روندهای جهانی دانش و در انتها پس افتادگی علمی و عقب

 خواهد بود.

 ماهیت پیچیده و تودرتوی ساختار علم

ور اجتماعی از صور متعدد و نیز ساختار و ماهیت علوم هم چون بسیاری دیگر از ام

های خاص برخوردار است. منابع ذهنی و پنهان تولید دانش در کنار ضرورهای عینی  پیچیدگی

گردد دانش از ساحت یک پدیده ساده به ساحت بسیارپیچیده تحول پیدا کند. به ویژه  سبب می

کانی است. به گفته این که تولید دانش ناشی از فرایندی تاریخی و در عین حال زمانی و م

(. به عالوه 1393های معرفت پیشین استوار است )فی،  های علم بر دوش غول وایتهد نظریه

ماهیت علم متوجه پاسخ به چیستی و چرایی و یا پاسخ به سئواالت و مشکالت هر دوره و زمان 

ه نمود. توان از دو منظر بدان توج اصوالً در تحلیل از ساختار و ماهیت علم می»خاص است. 

های علمی متوجه چیستی امور است. ... بعد دیگر ساخت علم که جنبه  بخشی از ماهیت نظریه

 (.494: 1386)مؤمنی، « ای در امور است کاربردی و عملی دارد متوجه چگونگی و تبیین تجزیه

ها شامل دانش مهارت، حرفه، روش و کاربرد است. ذومراتب بودن دانش  علم به چگونگی

استه از واقعیت تبارشناختی معرفت و هم ناشی از تقیسمات درونی آن است. شاید بشری برخ
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 1شناسی ذومراتب بودن انگاره علم های جامعه بتوان به کمک الگوها و انگارهای چندبعدی نظریه

های نظری خود متوجه شدند که  را بهتر مورد بررسی قرار داد. الگزاندر و نیز ریتزر در بررسی

(. به 1378تام اجتماعی مستلزم ادغام چهار بعد مهم شناختی است )ریتزر،  هر نوع شناخت

تواند بیرون از  عبارت دیگر واقعیت قابل مشاهده هر پدیده اجتماعی )و در اینجا علم( نمی

احساس و مشاهده باشد. درکنار آن هر پدیده اجتماعی برآیندی از حضور ذهن و ادراک و در 

تواند از این قاعده مستثنی باشد. بنابراین  دانش در جامعه نیز نمیاست.  2نهایت سوژه انسانی

ها از ابعاد کالن  گیرند. در برداری دیگر آن قواعد علم تا اینجا در دو بستر عینی و ذهنی شکل می

ها سخن می گویند همان گونه که در سر دیگر بردار تأثیر و  گیری پدیده شکل ساختار جامعه در 

ه نیز کامالً محسوس است. ذو مراتب بودن علوم در جامعه ناشی از تعامل نقش بعد خرد جامع

 ذهنی و نیز خرد و کالن است.-در چهار وجه عینی

 3علم جهانی شناسی معرفت

شناسانه علم موضوعی است که در متن تعاریف مربوط به آن از ازمنه  اندیشه و روش معرفت

فیلسوفان علم در تعریف از موضوع و ماهیت  قدیم تا کنون جریان داشته است. به عبارت دیگر

های  ها و یا گزاره گاه در صدد ایجاد قید وحصر مکانی و یا زمانی برای نظریه دانش بشری هیچ

از منظر ارسطو به قوای عقالنی و ادراکی انسان  4اند. معرفت یا اپیستمه علمی و معرفتی نبوده

بیشتر عقالنی و کلی است و دامنه و یا برد آن  کند. منابع معرفت از این منظر ارتباط پیدا می

 های فرامرزی و فرازمانی است. فالسفه که نوعاً بیش از سایرین عالقمند به کاوش

اند قسری و ضروری بودن حجیت احکام علمی  شناسانه انسانی و یا حوزه اجتماعی بوده معرفت

سینا در تألیف و تولید معرفت کردند.. فارابی و هم چنین ابن  را برای همگان قطعی تصور می

اند و تامالت فلسفی آنان  ها و یا منابع و نیز صور احکام معرفتی توجه داشته بیشتر پیرامون روش

                                                           
1 Paradiam 
2 Human Subjectivity 
3 Uiversal Science Epistomology 
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(. در بررسی از 1389دور از هر نوع ضابطه مندی جغرافیایی دانش بوده است )موسوی، 

ی و عدم پرداختن به شناخت های نوع جامعه شناسی پیشینی، فقر نگرش چگونگی اندیشه معرفت

تر آن که فیلسوفان  و نکته مهم ای و اجتماعی علم واقعیتی است غیر قابل انکار. ساختار شبکه

ها و نیازهای اجتماعی تولید آن کمتر محرک آنان در  های کاربرد معرفت و ضرورت علم دغدغه

 شناسی بوده است. مطالعات معرفت

در آغاز قرن بیستم با همه انشقاق و گوناگونی نهضت نوکانتی در نیمه دوم قرن نوزدهم و 

دانست. کارل مانهایم،  خود مقوالت مشترک پیشینی را زمینه تولید هر نوع معرفت و آگاهی می

ماکس شلر، مارتین هایدگر و کارل یاسپرس هر کدام با استفاده از ادبیات و مقوالت مفهومی و 

اند. دستگاه  عرفت عام و جهان شمول بودهتحلیلی درصدد ایجاد بستری تحلیلی برای تولید م

ای طراحی شده است  فلسفی امانوئل کانت، ارنست هگل و اندکی دیرتر کارل مارکس به گونه

آمده است. اگر کانت  گرا به تصویر در می کل که در آن علم و معرفت در ساختاری جهانی و 

تی نوع انسان و قاعده هر نوع کلی و جزیی و سایر مقوالت پیشینی را ذا مقوله زمان و مکان،

ها،  شناختی خود تمدن ادراک نظری و اخالق عملی تعریف کرده است هگل نیز در نظام معرفت

کند  هنر، ادبیات، مذهب و تاریخ را پی آمد اراده و حرکت جبری روح کلی در جهان تفسیر می

کند )فروند،  ی پیدا میکه ابتداء فرامکانی است اما در سیر دیالکتیکی خود تعین زمانی و عین

در این موضوع هگل در صدد بازگشایی قواعد و اصول مشترک عرصه تولید علوم و  .(1393

( در کتاب بحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی 1388فرهنگ بشری است. اما هوسرل )

استعالیی به نوعی دیگر مبانی جهانی فلسفه و علم در تاریخ را مورد خصلت شناسی معرفتی 

داند  گرایش به هنجارهایی می  هوسرل ویژگی و فصل تمایز این جریان تاریخی را»دهد.  ار میقر

که برای همگان معتبر باشد. هنجارهایی که همچون ایده علم فرازمانی و مطلق باشد و آشکارا با 

ر )پی« مفهوم فلسفه به مثابه علم عام، که در ذهن یونانیان شکل گرفته بود مطابقت داشته باشد

(. از این تاریخ تفاوت ماهیت دانش انسانی، تاریخی و فرهنگی از دانش 281-280: 1384زبید، 

شناختی هوسرل بازگو کننده نخستین  شود. نقدهای معرفت مادی، تجربی و عینی آشکار می
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های اولیه پیرامون قلمروهای درونی، روش شناختی، ذاتی و کارکردی علوم مختلف و  مناقشه

 گرا و نیز فقدان رویکرد معنی شناختی و غفلت از جهان اجتماعی انسان است.  ینیتبحران علم ع

نیز برخوردار  1گرایی  های فوق از دو رویکرد ذات بودن علم گذشته از ویژگیمبانی جهانی

های علم در تمام موضوعات فی نفسه تمایل به انطباق با مصادیق در  است. نخست آن که گزاره

شود.  دارند. این مسئله هم در دانش کالسیک و هم در دانش نوین مشاهده می وراء زمان و مکان

شود علوم انسانی با  ساختار فرامکانی و زمانی علم تنها در علوم تجربی و کاربردی محدود نمی

کند. دومین ویزگی بارز  ها و قلمروهای خود نیز این خصوصیت را با خود حمل می تمام شعبه

ه انکشاف از حقایق است. فیلسوفان فراتجدد هر نوع اهتمام در شناخت در ساحت علم اراده ب

(. 1388کنند )فوکو،  های حقیقت در عالم را به نوعی تالش ناموفق در تاریخ تبیین می تمام چهره

های معرفت مبین گوناگونی  به نظر فرانسوا لیوتارد، ژاک دریدا و میشل فوکو گوناگونی زبان

های متفاوت و متکاثر در عرصه  ها و نظام ت است. آنان تقلیل دستگاههای معرفت و شناخ نظام

دانند. با این وجود این سئوال و پرسش  شناخت را به تعدادی اصول و قواعد مشترک ناممکن می

نماید و آن ارائه نقدی کم و  منتقدان علم مدرن دارای خصلت جهان شمول را دچار تناقض می

ها پیش از آن ساخت زدایی کرده است  ایی که فراتجد مدته بیش واحد و توقف بر چارچوب

(. هابرماس در نکته مقابل نظریه پردازان فراتجدد از امکان بررسی منابع معرفت 1393)حقیقی، 

ها و قلمروهای مکانی و زمانی  در اشکال مختلف عینی، ارتباطی و رهایبخش در تمام عرصه

کلی دانشمندان از چشم انداز واحد در درک و گوید. از نظر او برخورداری معرفت  سخن می

(. از منظر هابرماس و نیز گیدنز 1393شناخت امور موضوعی است مشترک در میان آنان )همان: 

مدرنیته در دوران متأخر خود قرار دارد. ناکامی علم مدرن در ارائه الگوی پذیرفته شده جهانی 

دنیای بی قاعده معرفت باشد. از آنجا که قاعده تواند دال بر  بدون توسل به استعمار و سلطه نمی

توانند  های دانایی نمی مندی بخشی از نظام هستی هم در عالم عین و هم در ذات آن است نظام

بیرون از آن عمل کنند در غیر این صورت تناقض در ساخت معرفت مانع از برونداد واقعی آن 

                                                           
1 Esentialism 
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ی در کارایی و موجودیت مواجهه و تبعات گردد و این شبهه علم را با بحران مشروعیت ذات می

 آن جهل مترتب و بی فرهنگی نوع بشر خواهد بود.

 شناسی علم بومی معرفت

فاقد پیشینه کافی و یا برخوردار از نظرگاهای تحلیلی مرتبط در  1شناسی علم بومی معرفت

ویژه در بین  شناسی کالسیک است. تنها در نیمه دوم قرن نوزدهم به ادبیات فلسفی و نیز معرفت

شناسی آلمانی کم و بیش توجه به سمت تأسیس دانش تاریخی،  نظریه پردازان فلسفی و جامعه

قرار داشت. فیخته، شلینگ و هردر از جمله فیلسوفانی  فرهنگی و جغرافیایی بومی مورد توجه

می بوند که احیاء و تقویت هویت تاریخی قوم ژرمن را در تاکید بر دانش سرزمینی و نیز بو

شناسی معرفتی کسانی چون مانهایم و شلر که از پایه گذاران  درآثار جامعه .دانستند ممکن می

شوند تمایل بر تعیین حد و حصر و یا تمایز تمایز بین علم  شناخته می شناسی معرفت جامعه

(. گذشته از رابرت مرتن که در امریکای اواخر 1393شود )فروند،  بومی از علم جهانی دیده نمی

های نوینی برای  قرن نوزدهم با انجام تحقیق پیرامون علل ظهور انقالب صنعتی در انگلستان پایه

شناسی علم ایجاد و قواعد و اصولی از جمله خصوصیت کارکردی و نیز بنحوی  جامعه

گیری هر نوع نظام معرفت و شناخت مورد بررسی قرار داد انگاره  شکل گرایی علم را در   بومی

گرا هم چنان در حاشیه قرار داشته است. باور به قواعد عام و جهانی و نیز   تی بومیشناخ معرفت

های علمی هم چنان پارادایم غالب هم در بین اصحاب علوم تجربی و  قابل تعمیم علم و یافته

هم علوم انسانی بوده است. تردیدها و نقدها در خصوص صحت و سقم قواعد و دامنه پذیرش 

ها و کاهش  های نخستین قرن بیستم موجب شکاف بین آن اء حلقه وین در دههها در بین اعض آن

اعتبار رو به گسترش روش پوزیتویستی در علوم گردید، اما نه کارل پوپر و نه ویتگنشتاین و نه 

اند.  سایرین هیچ کدام سخنی از خصوصیات بومی، ملی و یا سرزمینی علم و معرفت بشر نداشته

های میانه قرن بیستم با  ن باور به تاریخمندی و تسلسل قواعد علمی در دههبه تعبیر تامسون کوه

رغم های ایمانی علوم تجربی علی (. پایه1369شک و تردیدهای فراوانی همراه شد )کوهن، 

پذیری کننده با اشاعه و افزیش مقبولیت نظریه انیشتین و طرح نظریه ابطالهای خیره پیشرفت

                                                           
1 Indogenious Science Epistomology 
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پر دچار تزلزل گردید. هم دردرون خانواده و شبکه علم و هم در های علمی کارل پو فرضیه

هایی را که بنام علم در عرصه دانش تجربی  بیرون آن سئواالت و تردیدهای فراوانی اعتبار گزاره

شناسی علم رابرت مرتن  اند مورد تردید قرار داد. در حالی که جامعه شده و انسانی مطرح می

کردی دانش و معرفت در کنار اصول عام و قابلیت جهان پیرامون خصوصیات بومی و کار

نمود. در  شمولی آن زمینه را برای رهایی دانش از هر نوع سلطه یک سو نگرانه به علم فراهم می

گرایانه و جهان  کل های  های علم از تامسن کوهن انگاره همین زمان انتشار کتاب ساختار انقالب

اری خود قرار داد. کوهن بر خالف نظریه پردازان شمول علم را مورد هدف نقدهای ساخت

شناسی، توسعه علم را نه در یک فرایند روبه پیشرفت تاریخی بلکه در  کالسیک در معرفت

ها و نیازهای عاجل تاریخی و اجتماعی تبیین نموده است. هم چنان که  ارتباط با ضرورت

فی الجمله؛ دارای مبادی و زبان و  علم در عین حال که»دارد؛ به ظن کوهن  فراستخواه بیان می

روش شناسی و معیارهای مشترک بین االذهانی و جهانی است اما یکسره بری و برکنار از 

 (.196: 1386)فراستخواه، « ای و محلی و شرایط گوناگون جوامع نیست های زمینه تفاوت

کسیسم و نیز از سوی دیگر درهمین دوران نقد لویی آلتوسر به نمایندگی از اردوگاه مار

های سیاسی و  دیگرانی چون رنه گنون و ارنست رنان از ایدئولوژی علم و موج اعتراض

فرهنگی در قبال هژمونی استعمار علمی در دنیای بیرون از غرب ساختار جهان شمولی علم 

گرایانه( کل   شناسی )پساتجدد این نوع معرفت (.1386داد )سیدمن،  غربی را مورد انکار قرار می

سازند. از نظر  داند که آن را می انش را وابسته به زمان و مکان و هم چنین اشخاص خاص مید

گرایانه درباره عینیت علمی نوعی اسطوره است که هیچ گونه حقیقت   پسامدرن ها، برداشت عقل

 (.1393ها وجود ندارد )حقیقی،  مطلق درباره آن

دانش غربی و ظهور اشکال مختلف  همزمان با گسترش مباحث مربوط به استعمار و سلطه

ای از کشورهای موسوم  شده است در پاره از آن چه که هزمونی فرهنگی و علمی غرب تلقی می

های مبارزاتی علیه سلطه  به جهان سوم از جمله در ایران همزمان با ظهور و گسترش ایده

تولید دانش بومی  استعمار پیچیده غربی موضوع استقالل علمی کشورها و سرمایه گذاری برای

 گیرد. های مختلف قرار می در کانون مباحث روشنفکران و مبارزین از حوزه
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سازی علم تمایز  اند میان علم بومی و بومی اکثر اندیشمندانی که به تعریف علم بومی پرداخته

بر اند. علم بومی اشاره به علومی دارد که از ابتدا در آن جامعه به وجود آمده است و  قائل شده

سازی علم به علومی  های فکری و نیازهای آن جامعه بوده است. در صورتی که بومی طبق زمینه

اشاره دارد که در سایر جوامع تشکیل شده در واقع مبانی و نظریات آن بر طبق شرایط دیگر 

های مختلف با  کنیم اما از آن جایی که اقتضای فرهنگ ها استفاده می جوامع بود است و ما از آن

پذیریم یعنی باید حدو حدود آن  ها را می یک دیگر متفاوت است بنابراین با دیدی انتقادی آن

ها را تغییر دهیم که این عملکرد  علوم را مشخص کرده و بر طبق نیازها و مسائل جامعه خود آن

 (.1391نامند )مهدوی آزاد بنی،  سازی علم می را بومی

ر جهان سوم را در خصیصه بومی آن جست و (، شکل مطلوب علم د1972حسین العطاس )

( و Indigenization(، بومی کردن )Indigenousکند و میان سه مفهوم علم بومی ) جو می

گرایی، برخالف علم بومی و بومی   در مورد بوم»شود. و  ( تمایز قائل میIndigenismگرایی )  بوم

گرایی یعنی اینکه اصالت را به امر بومی   مکردن علم، دیدگاهی منفی و انتقادی دارد. از نظر او، بو

بدهیم و هرگونه امر بیرونی را طرد کنیم. نتیجه این خواهد بود که بگوییم هر چه به علم غربی 

تعلق دارد، مطرود است و تنها آن چه به زادبوم کشورهای اسالمی تعلق دارد، مطلوب است. 

موجب محدودیت و محروم ماندن از  داند زیرا آن را العطاس این نوع نگرش را مطرود می

 (.251-250: 1386)باقری، « داند دستاوردهای علم بالنده غرب معاصر می

شدن ارائه گردیده است و هر یک به  های متعددی از بومی از نظر باقری تعاریف و برداشت

به  توان خصایص علم بومی را اند که با توجه به این تعاریف می هایی خاص تاکید داشته جنبه

 اختصار این گونه بیان کرد:.

 گرایی جغرافیایی و سرزمینی   علم بومی؛ دارای صبغه اجتماعی و فرهنگی و صوری از خاص

 است.

 .علم بومی؛ در صدد حل و فصل معظالت جامعه و ارائه خدمات کاربردی است 

 های داخلی که روش شناسی، موضوعات  علم بومی؛ علمی است برآمده ازگسترش پژوهش

 سائل و حل آنها داخلی است.و م
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  علم بومی مبنی و بنیادهای معرفتی خود را در چارچوب سرزمینی و جغرافیایی تعیین و

 کند. تعریف می

 سازی علم های بومی الزامات و ضرورت

هایی مختلف تحت  شدن علم در کشورهایی که طی قرون اخیر به شیوه در زمینه ضرورت بومی

های مختلفی تا کنون مطرح شده است. گذشته از  اند نظریه ار گرفتهسیطره و یا استعمار علمی قر

اندیشمندان ایرانی مانند احمد فردید، احسان نراقی، حسین نصر، داریوش شایگان، جالل آل 

احمد، علی شریعتی، رضا داوری و ... که هر یک در چارچوب مالحظات نظری و یا 

های  و فرهنگی و استفاده از ذخیرهایدئولوژیکی موضوع بازگشت به خویشتن تاریخی 

اند  شناختی از نوع فرهنگ ملی، تاریخ، ادبیات، عقاید دینی، فلسفه و کالم را مطرح کرده معرفت

ای دیروز در افریقا و آسیا نیز موضوع  ای از کشورهای استعمارزده و حاشیه در سطح پاره

شناختی بومی به کانون مباحثات در  تهای معرف گرایانه به علم و تولید انگاره  ضرورت نگاه بومی

این زمینه دامن زد. در این زمینه کسانی چون فرانتس فانون )مارتیل(، امه سزور، ادوارد سعید و 

شناسان آسیای  های حسین و نقیب العطاس از جامعه از همه عمیقتر و ماندگارتر تولیدات و نظریه

ترین چالش عصر امروز،  طاس بزرگجنوب شرقی )مالزی( بیشتر شهرت دارند. به نظر الع

چالش شناخت است و این شناخت علمی است که در جهان توسط مغرب زمین شناخته شده و 

های علم بومی در جهت  (. در واقع یکی از ضرورت1372انتشار یافته است )العطاس، 

سلطه با طرح مفهوم ذهنیت اسیر، به خوبی  1950استعمارزدایی است که العطاس در آغاز دهه 

دهد. منظور از ذهنیت اسیر، ذهنی است که  استعماری غرب یا همان غرب زدگی را توضیح می

ای تقلیدی از مطالب  های استعماری است و به شیوه ها و تفکرات قدرت اسیر و پیرو اندیشه

حاصل »(. به گفته سید حسین العطاس: 1386راد،  برد )قانعی علمی و دانش غربی بهره می

در سطح نظریه پردازی این است که در کشورهای جهان سوم، کمتر مسائل  اسارت ذهنی

ها نوعی بازتولید  شود و بنابراین نتایج تحقیقات و پژوهش پژوهشی اصیل مالحظه می

دستاوردهای تحقیقی در غرب است. میان سطح نخست و دوم، رابطه قابل توجهی وجود دارد، 
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اسارت ذهنی وجود داشته باشد، در سطح نظریه نیز  به این معنا که هرگاه در سطح فرانظریه،

 (.247: 1386)باقری،« همین اتفاق خواهد افتاد

های محیطی، تاریخی، اجتماعی  تولید علم از جمله علوم انسانی محصول نیازها و ضرورت

شناختی و روحی افراد در هر جامعه یا مکان است. از این جهت  و نیز نیازهای معرفت

شناسی علم تالش دارد تا منضمات و قواعد خاص رفتاری و اجتماعی در  امعهروانشناسی و ج

سازی علوم از چمله علوم انسانی محصول  پویش علم را مورد بازشناسی قرار دهد. بومی

های مقابله با موانع و مشکالت  احساس نیاز اجتماعی و فردی است تا بدین طریق شیوه

وجود به دست آید. در این رویکرد نیازها و ملزمات های م شناسایی و پاسخ الزم برای پرسش

دهد و سازمان دانش و یا معرفت از درون  روحی و اجتماعی مبانی اولیه معرفت را شکل می

ای از بسترهای تعیین کننده و بیرونی موجود در حامعه شکل پیدا کرده و توسعه  مجموعه

کنند. از نظر ویسواناتان  اره استفاده میبرخی در تعبیر از علم بومی اصطالح علم دگرو یابد. می

های رایج مسلط  ( اندیشمند هندی علوم دگرواره به عنوان تکمیل کننده یا جایگزین مدل2006)

ترین شکل دانش  ها هزمونی علم غربی مدرن را به عنوان بهترین و مسلط شوند. آن محسوب می

شود که  لگو یا کلیت دیگری دیده میکشند. امروزه علم دگرواره اغلب به عنوان ا به چالش می

گرایی ارائه کند )قانعی  تواند تسلط رایج علم را به چالش بکشد و ادعایی موازی در مورد عام می

 (.122: 1389راد، 

که علم بومی نتایج منفی نیز »توان توجه داشت:  در نکته مقابل به نظر جواد منصوری می

توان یکسره از جنبه مثبت در نظر گرفت. یکی از این  سازی علم را نمی دارد و در واقع بومی

های منفی جداشدن از علم جهانی و درجازدن در باورهای بومی و کندشدن آهنگ توسعه  جنبه

کشور است. ... در ضمن این مطالب، اجتماع علمی که شرط پیوستن به قافله علم جهانی و 

د و نیز این جدایی راه را برای اختالط یاب یافته است تحت این شرایط رشد نمی کشورهای توسعه

-471: 1386)منصوری، « کند علم و ضدعلم، علم و خرافات، معرفت علمی و اعتقادی باز می

(. علم بومی اگر چه با خود آثار و نتایج کوتاه مدت اجتماعی و اقتصادی و مهمتر از همه 472

ای و  ست موجبات توسعه جزیرهدارای پی آمد هویتی برای جامعه است اما در درازمدت ممکن ا
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انقطاع از فرایند جهانی را موجب گردد. بعالوه از حیث ماهیت موضوع علم بومی در قاعده و 

پیوندی مصنوعی با دانش  شناختی ممکن است ما را دچار نوعی هم مرام روش شناختی و معرفت

دانش بومی باشد و از در تراز جهانی قرار دهد بدون آن که مسائل علم بیرونی موضوع و مسئله 

تواند مشروعیت جهانی داشته و یا با اقبال و  های معرفتی داخلی لزوماً نمی همه مهمتر روش

 پذیرش در جهان روبرو شود.

 علم بومی و علم جهانی 1های رویکرد تعاملی ها و ضرورت زمینه

و پیرامون کلیه های تولید و گسترش مرزهای دانش بازخوانی، نقادی و نیز جستج هدف از برنامه

هایی است که موانع را از پیش پای رشد علم برداشته موجبات توانمندی  شرایط و محدودیت

های  گستری را در کشور فراهم کند. بررسی نظریه بیشتر نهادهای علم پژوهشی و علم

رسد تا  شناختی دانش جهانی و علم بومی نشانگر وضعیت پر چالشی است که به نظر می معرفت

به نقطه واحد از اشتراک در نظر و روش کماکان ادامه خواهد یافت. در شرایط کنونی با  رسیدن

های گشوده شده در عرصه مبادالت علمی و فرهنگی یک سو نگری نظری و علمی  توجه به افق

جای خود را به نگاهی چند جانبه نگری در فرایند تولید علم داده است. در واکاوی درون 

انتخاب راهبرد و نگاهی است که در آن ضمن تبارشناسی آسیب شناسانه  ساختاری علم موضوع

ها و  شود تا الگو یا الگوهایی برای تبیین دانش در تمام حوزه های تولید علم تالش می شیوه

ها انتخاب گردد که در آن هزینه پرداخت شده در قبال کنش گری تولیدات، موضوع در  شاخه

 ی به سود جامعه و عوامل مصرف کننده آن در کشور باشد.ریز گذاری و برنامه بعد سیاست

ای از نقدهای درون ساختاری در داخل کشور به موقعیت و شرایط  گذشته از بازخوانی پاره

گرا و ساختار شکن فراتجدد به موضوع   رسد چنان چه از دیدگاه نسبیت علم جهانی به نظر می

گیرد. چرا  ی در معرض شک و تردید قرار میعلم نگریسته شود کلیه قواعد و اصول علم جهان

که بر اساس قرائت پسا تجدد دوران تن دادن به اصول کلی و پذیرش احکام متافیزیکی در قالب 

فلسفی و علمی به اتمام رسیده است. به نظر فراتجددهایی همچون فوکو، دریدا، رودریار و 

ها و باورها و زمانمندی  نگرش رورتی جهان فراتجدد دوران محلی شدن دانایی و عصر تجزیه

                                                           
1 Intractional Approch 
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(. پیدا است با نگرش فوق علم 1378شدن قواعد اندیشیدن و انتخاب کردن است )حقیقی، 

گرایی، همه جا نگری و فرازمانی بوده است در  کل ها تابعی از عمومیت،  جهانی که برای قرن

شود. و  یل و تجزیه میهای اجتماعی، الزامات مکانی و زمانی تعد ها، گروه ها و عامل سطح حامل

پرواضح است امتداد نگرش فوق به نوعی ساختار شکنی در ساحت علم و یا علم ناباوری منجر 

خواهد شد که نخستین عارضه آن حداقل برای جامعه ایران تأخیر در توسعه داخلی و 

های  ای و فنی خواهد بود که با مبانی رشد و توسعه و سیاست ماندگی در جهات توسعه عقب

طراحی در کشور در تعارض است. انتقادات فراتجددها بیرونی و داخلی از عوارض عقالتیت 

و سلطه قواعد و  1گرایی جدید  تواند مانع از افزایش علم ابزاری و استراتژیک تا حد زیادی می

اصول برساخته بشری در همه ارکان گردد. از نخستین پی آمدهای نقد ساختاری علم جدید در 

سفی و چامعه شناسی که از ادموند هوسرل آغاز و هم چنان در آثاز بسیاری از ادبیات فل

فیلسوفان معاصر از جمله دلوز ادامه دارد ایجاد اخالق متواضعانه در علم و نهادهای علمی 

های سودگرانه در عرصه تولید علم در  ها و آرمان است. این باور به معنی نادیده گرفتن انگیزه

در ذیل جهانی دیدن فرایند علم نیست بلکه در نقطه مقابل توجه به عصر جهانی شدن و 

های دیگر نارسایی رویکردهای فلسفی و نظری است که دانسته و نادانسته تاریخ را به  جنبه

نماید. انگاره علم جهانی عبارت  سمت نوعی قاعده گریزی و هرج و مرج نظری هدایت می

و شناخت به منظور انکشاف از حقیقت و ایجاد است ورود مشترک همگان به عرصه دانایی 

های علم  هنجارها و باورهایی که بدین طریق بتواند در نظام مندی امور موفق گردد. تاریخ نظریه

هایی از  اند گوشه هایی است که هر کدام به سهم خود توانسته مشحون از رویکردها و نظرگاه

ندیشمندی انسان در گرو شناخت زمانی و رموز و قواعد طبیعت را شناسایی کنند. پویایی ا

تاریخی است. ظهور تعارض و چالش در تبیین از قلمرو و ماهیت جهانی و یا محلی علم نیز 

های علمی است که قطعاً میل با تعمیق و توسعه در آن هم  خود بخشی از تاریخ علم و نظریه

ایران که خود با انواع های اخیر در  چنان پابرجاست. به ویژه در دوران جدید و در دهه

 ترفندهای فرهنگی بیرونی و درونی در عرصه توسعه و تعالی درگیر است.

                                                           
1 New Scientism 
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ای است که در طی ده های اخیر بلکه یک صد سال اخیر  شدن علوم خواست و مطالبه بومی

های پذیرفته شده، کم و بیش از قواعد کاربردی تولید دانش کاربست  بصورت پارادیم و انگاره

. ازجمله در این زمینه موضوع مورد توجه در نقد علوم وارداتی منجمله ارزیابی و یافته است

های جاری در ارتباط با ملل غیر اروپایی مسئله شرق شناسی است که دامنه  بررسی نظریه

های  ها زمینه ساز ذهن و اندیشه نخبگان و روشنفکران ساکن در جامعه گسترش آن برای مدت

به خود مشغول داشته است. بر اساس رویکرد عمده شرق شناسی که  شرقی از جمله ایران را

عموماً در آن دانشمندان اجتماعی، فرهنگ شناسان، نژاد شناسان و مورخین اروپایی ارائه نظر 

ای متعلق به ملل اروپایی است و مردمان شرقی تنها مقلدان و کاربران  اند گویا علم پدیده داده

توانند طبقه بندی گردند. اشاعه این نظر در  های علوم غربی میخوبی در هضم و جذب دستاورد

ای از نخبگان غیر غربی زمینه ساز درجازدگی، تقلید، نوامیدی و نوعی روانشناسی  سطوح پاره

رفتار عکس العملی گردید که در آن شرقی ورود به حوزه معرفت و علم را در تأسف بارترین 

اردکننده و یا مصرف کننده خوب کاالهای معرفت حالت ناممکن و در صورت مثبت تنها و

کند. البته وضعیت دیگری نیز پی آمد رویکرد شرق شناسی است که بیشتر در  غربی تلقی می

دهد. و آن  عرصه فرهنگ و دانش مجال ظهور و بروز و در اشکال مختلف خود را نشان می

تاری عقل مدرن و تکنولوژی انکار بنیادین همه دست آوردهای علمی دوران جدید با نقد ساخ

های معرفتی مدرن بدون اهتمام الزم در بازخوانی  جدید و تالش در انتظار واژگونی کلیت نظام

شناسانه به منظور بازسازی دانش جهانی  نقادانه فرایند تاریخی و عقلی فوق و نیز ورودی معرفت

 سازی آن است. در امتداد بومی

های دینی، فرهنگی و تاریخی مورد  ها و انگاره ارزش شدن علم ممکن است در فرایند بومی

بازخوانی و در بسط و شرح نظری قرار گرفته و حتی نقش تعیین کننده و استراتژیک را پیدا 

گرایی تالشی است برای جهانی سازی و عمومیت بخشیدن علوم   از این نظر بومی»کنند. 

کند بلکه آن را به  ی نفسه انکار نمیگرایی، علوم اجتماعی غربی را ف  اجتماعی است. بومی

(. بدین ترتیب فرایند 128: 1386راد،  )قانعی« دهد ای گزینشی بانیازهای محلی تطبیق می شیوه

های رشد  بومی کردن علوم بدون انکار دانش جهانی در صدد است تا با ایجاد تعاملی پویا زمینه
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علمی متداول مرحله نخست هر نوع کنش های  از درون علم را فراهم گرداند. اقتباس از نظریه

توانند همیشه بازگو  گری در فضای تولید و بازتولید معرفت است. اما دانشمندان داخلی نمی

های علمی سایرین در بیرون باشند بلکه این مرحله تنها خیزگاه اولیه  ای یافته کنندگان حرفه

نظام دانش جهانی و به طریق  ورود به عرصه جهانی دانش و یافتن سهم و جایگاه حقیقی در

اولی تمهید دانش برخاسته به منظور کاهش مسائل و مشکالت داخلی است. در واقع رویکرد 

تعادلی قائل به دیدگاه واسطی بین دیدگاه علم بومی و علم جهانی است. بر طبق این رویکرد 

را در درون دانشمند تالش دارد تا با ورود به عرصه دانش جهانی قلمروهای دانش بومی 

مرزهای ملی با استفاده درست از همه تجربیات بومی و جهانی به سود کاربردهای مورد نیاز در 

 کشور تقویت نماید.

های مختلف توسط  گرا و یا جهانی به گونه  ایجاد تعادل و هم زیستی منتقدانه علوم بوم

گوید:  سازی سخن می بومی منتقدین موردبررسی قرار گرفته است. در این راستا برزگر از دو نوع

پذیریم که بخشی از  ای، می سازی ابژه ای. در بومی سازی سوژه ای و بومی سازی ابژه بومی»

بودن  های موردمطالعه در ایران و غرب مشترک است، با این همه به دلیل فرهنگی واقعیت

طور نقادانه عمل  های معرفتی به های مخصوصاً در علوم انسانی در اخذ واقتباس این بسته پدیده

آوریم. ابژه واقعیت باید تحت بررسی  کنیم و احیاناً دخل و تصرفاتی در آن به عمل می می

موردی، مشاهداتی و استقرائی قرار گیرد تا نظم و دیسیپلین و قواعد مستقر در آن شناسایی و 

 (.9: 1389)برزگر، « افشا شود

اقتباس نقادانه علوم و در انطباق با "ا در سازی علم در کشور ر رضا داوری نیز فرایند بومی

باید اقتباس علم و تمدن غربی با توجه به »داند. او بر این نظر است که:  نیازهای کاربردی می

مقتضیات و امکانات باشد و این امکانات و مقتضیات از طریق مطالعات تاریخی و اجتماعی 

ادی باید به مالحظات و مقتضیات و ریزی های اجتماعی و اقتص شود. در برنامه شناخته می

« شرایط جغرافیایی و اجتماعی و نفسانی توجه کرد و اطالعات الزم را با پژوهش به دست آورد

نگاه جهانی و اختراع »ای با عنوان  ( نیزدر مقاله1999(. استیگلیتز )82: 1363)داوری اردکانی، 

های مختلف در جوامع  تنوع زمینه» ملی را توسعه داده است. -مفهوم دانش جهانی« مجدد محلی
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شناختی که در آن فضا دانش  شناختی و جامعه از یک سو و الزام به بوجود آمدن فضایی معرفت

« بندی و دنبال بشوند و موسسه پیدا کنند محلی با دانش جهانی در پیوند با هم صورت

 م جهانی است.ناپذیر تولید علم بومی و عل( تاکید بر تعامل اجتناب2002)زمبیالس، 

 جمع بندی

تعادل و تعاطی مشترک دانش بومی و دانش جهانی ممکن است با موانع مختلف از نوع غلبه و 

سنگینی کفه دانش غربی در دانش و علم تجربی باشد. و یا این که این تعادل ناعادالنه و با توجه 

و رشد دانش گاه فرصت برای ظهور  به حجم عظیم نظام دانش غربی در جهات مختلف هیچ

شود اشکال جدید از استعمار در شکل جهانی شدن و  بومی را فراهم نسازد. به عالوه گفته می

ای ساحت دانش بومی را مورد هجوم و انکار و یا  های مرموزانه های فراملی به شیوه ابتکار عمل

لید دانش هایی از واقعیت نظام تو مورد انهدام خود قرار دهد. همه موارد فوق ممکن است بخش

جهانی را شامل گردد. مع هذا تنها راه عقالنی ود امکان پذیر توسعه دانش بومی و یا بومی کردن 

گذاری و  ای که ساحتی جهانی دارند و سیاست گیری آزاد و منتقدانه از تجربیات علمی بهره

ز الزامات ریزی در جهت افزایش سهم دانشمندان کشور در عرصه تولید جهانی با استفاده ا برنامه

کاربست منابع دانش محلی است. کنشگری علمی و پایداری در جهت افزایش توان علمی تنها 

باشد. نظریه رشد  در چارچوب نظریه رشد از درون همراه با اخذ تجربه از بیرون امکان پذیر می

 ها است که در بسیاری از کشورهای در حاشیه دیروز را مجال به عرصه آمدن در از درون سال

مقیاس جهانی داده است. هند، ژاپن، چین، برزیل، ترکیه و برخی از کشورهای آسیای شرقی با 

پذیرش رویکرد بومی کردن توانستند ضمن اخذ دانش و تکنولوژیِ غیر بومی خود را در جهت 

های موفقیت آمیز در عرصه دانش جهانی تقویت نمایند. راه برون رفت از تنگنای  احراز موقعیت

گرایانه و کاربردی   های جهانی و تالش در بازسازی بوم فوق در علوم بازشناسی نظریه دوگانگی

 "دانش بومی"و  "دانش محلی"های درست علمی و کاربردی است. دو مفهوم  آن با اتخاذ روش

هایی با هم دارند ریزا دانش جهانی به صرف هر سطحی از کاربرد در یک موقعیت خاص  تفاوت

سازد  شود، اما اتصال دانش به صفت بومی این معنی را در به ذهن متابدر میممکن محلی تلقی ب

های اجتماعی نسبت پیدا  های یک جامعه خاص و با واقعیت که دانش با زبان سنت و ارزش
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های جهانی علم و یافتن  (. با شناخت دقیق و جامع بنیادهای نظریه1998کند )انتدویلر،  می

ترکیب عناصر جهانی با عناصر بومی به پراکنده گویی، ابهام و عدم های آن در  ها و مؤلفه ریشه

انسجام موجود پایان داده با ایجاد ترکیبی منسجم در بررسی مسائل داخلی کارآمدی بیشتری در 

 عرصه حل مشکالت حاصل خواهد شد.
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