
 شناسی دیدگاه نویسندگان ایرانیو سنخ علم سازیبررسی مسئله بومی

  دکتر غالمرضا ذاکرصالحی

 

ه گرایان از جملمدتهاست که نظریه جهان شمولی دانش مورد نقد قرار گرفته است. محلی

جانسون در جغرافیا، هاروی در اقتصاد و گیدنز در جامعه شناسی بر این نظر تأکید دارند 

های اجتماعی و فرهنگی نقش آشکار و غیرقابل تردیدی در تولید جغرافیا و زمینهکه 

گرایی به الزامات محلی و گرایی و بومیاند. محلیهای معرفت و دانش بشری داشتهنظام

 گذاری برای آن تأکید دارد. گذاری علمی و سرمایهمحیطی در سیاست

اند. علم غربی و علم بومی اساسی دانسته برخی پژوهشگران عامل هدف را در تمایز بین  

به این معنا که هدف علم غربی تولید دانش برای پیشرفت جامعه و هدف علم بومی، 

تولید دانش برای پیآمدها و نتایج فرهنگی خاص به منظور حفظ جامعه تلقی شده 

 (9111است.)فیلیر، 

به عنوان مجموع دانش  (Traditional Knowledge)در گزارش دیگر از دانش سنتی   

های حفظ شده و توسعه یافته توسط افراد در طول تاریخ که ها و مصداقفنی، و تمرین

( در ICSU، 2002نتیجه تعامل با محیط طبیعی است یاد شده است. )گروه مطالعاتی 

و دانش قومی نیز سخن گفته شده  (Folk- knowledge)همین گزارش از دانش عامه 

 است. 

 «های دانستن: علم بومیروش»نامه دکتری خود تحت عنوان ری دیگر در پایانپژوهشگ  

 سازد پرداخته است وهای پایه و اساسی افراد که هویت آنها را میبه شناسایی مسئولیت

های رسیدن به دانش )دانستن( تالش دارد با طرح مسأله استعمارزدایی به بازسازی روش

 (9111بپردازد )باستین، 

دیگر، علم بومی را اینگونه تعریف کرده است: علم بومی به دانش علمی بلند  محقق  

چنین دانش علمی مدت که معموالً به صورت شفاهی در فرهنگ افراد وجود دارد، هم

کنندگان یک فرهنگ که تحت تأثیر دیدگاه جهانی و تمامی افراد به عنوان مشارکت

 (2009ارد )اسنیولی و همکاران، عالئق نسبی جوامع بومی خود هستند ارتباط د



ای هاکثر محققان دیگر نیز علم بومی را مترادف تجارب زیستۀ مردم محلی در زمینه  

گر ناند که کلدانند و از آن به عنوان روشی برای درک جهان یاد کردهمختلف زندگی می

 (2002است )میشه، مایکل، 

دیگری از قبیل علم پاپیوالر، علم  در کناربومی سازی علم یا علم بومی مفاهیم مشابه

قومی، علم اروپایی )اروپایی شدن علوم( در ادبیات وجود دارد. در هند واژه علم پسا 

 ایم. استعماری و در چین نهضت چینی کردن علوم را شاهد بوده

مطرح شده « سازی علومبومی»و « علم نافع»اخیر اصطالح  هایدر ایران طی سال  

 است. 

توان به چهار عامل بنیادی مربوط سازی علوم را میارنده طرح مسأله بومیبه نظر نگ

 دانست:

 های پسا استعماری و خالء دانشی ناشی از خروج مستشارانجنبش -9

 های توسعههای فرهنگی و  اجتماعی ناشی از برنامهآسیب -2

 سنت گرایی جدید -3

 (9333های زندگی )ذاکر صالحی، سبک -4

ازی علم ستفکیک و تمایز بین مفاهیم وابسته به بومی –ان اوالًاما نکته مهم در این می  

ه ثانیاً بین س -های جدی نیز هستنداست. زیرا این مفاهیم در عین شباهت دارای افتراق

بومی سازی علم و بومی اندیشی باید تمایز قائل شد و پیش از همه  –مفهوم علم بومی 

 اینها انتخاب رویکرد مطالعه اهمیت دارد. 

( سه رویکرد جامعه شناسی معرفت، فلسفه علم و مطالعات فرهنگی را 9331فاضلی )  

شمرد. بر این سه گانه، دو رویکرد تاریخ سازی علم بر میدر مطالعه و بررسی مسأله بومی

رویکرد توان افزود. )در مطالعۀ حاضر و جه غالب شناسی علم را نیز میعلم و جامعه

 خواهد شد و مفهوم بومی سازی علم مورد تأکید خواهد بود( شناسی علم انتخابجامعه

آنچه برای هر پژوهشگری اهمیت دارد توجه ویژه به نظریات مخالفان و موافقان علم   

بومی )ایضاً: بومی سازی علم( و عنایت ویژه به دالیل آنهاست. )نگاه کنید به خسرو 

 و ...( 9111، سونجابرود، 9331، جالیی پور، 9331باقری، 

نظری دارند. بدون حل و فصل  در مجموع مهمترین موضوعات در این زمینه ابتدا ماهیت

حل بی معنا و غیر مفید است. این مباحث نظری و شفاف سازی آنها، ارائه راهبرد و راه



از این رو به ناگریز طرح حاضر در ابتدا می بایست به موضوعات بنیادینی چون ماهیت 

سی شناخسازی علم، امکان یا امتناع آن، بیان رویکردهای عمده  در این زمینه و سنبومی

شناسی است که می توان نکات راهبردی برای ها بپردازد. از درون این سنخدیدگاه

 سیاست علمی کشور استخراج نمود. 

سازی علم در جریان مصاحبه با مرحوم پروفسور نخستین برخورد محقق با مقوله بومی

طح روش روایت ایشان عدم امکان ورود این مفهوم به س رخ داد. 9331العطاس در سال 

های توانند در سطح هدفگذاریها میچند به نظر وی ارزش هر و فرآیند کارعلمی بود.

 بومی، علم"سپس عضویت نگارنده در کمیته علمی همایش  ها دخالت کنند.علم و انگیزه

با مطالعه برخی مقاالت دریافتی  این فرصت را فراهم آورد تا "امکان یا امتناع  علم جهانی،

پس از اینکه موج جدید  اختالف نظرات در این زمینه بیشتر آشنا شوم. ا وبا تنوع آر

فی های مختلمصاحبه سازی علم در چند سال گذشته در کشور به راه افتاد مقاالت وبومی

ان سیاستگذار سویی طیفی از مدیران و از دانشگاهیان منتشر شد. توسط  دانشوران و

سازی علم سخن گفتند از لزوم بومی های خودعلمی نیز همسو با این موج در مصاحبه

غامض  مفهومی مفاهیم مشابه آشنا باشند. بدون اینکه به صورت تخصصی با این مفهوم و

مشاهده شد که سخنگویان حتی  بعضاً متناقض است. بعضاً مختلف و که معرکه آرای

گان این واژ با خاستگاه معرفتی دانند وسازی علم را نمیبومی تفاوت بین علم بومی و

 آشنایی ندارند.

 بندی بایدگفت :بنابراین به عنوان جمع

این است که درموج جدیدی که در کشور به راه افتاده است فصل مشترک  مسالۀ -الف

تنافر آرا مواجهیم ..همچنین  با تشتت و و ها وجود نداردتئوری و اجماع حول مفاهیم و

نظرها قابل  اظهار مکتوبات  و له درسأحد م ساده کردن بیش از گرایی ونوعی سطحی

 .مشاهده است

تادها س ایم.له سراغ عمل رفتههم درست مسأقبل از ف لهل مسأح در راستای تبیین و -ب

روایت  ایم.سازی آنها تشکیل دادهبومی های درسی وشوراهایی برای تغییر برنامه و

 ت.غالب شده اس تلویزیونی جوعلمی در تبلیغات  مراکز و هادانشگاهسازی به جای بومی

سازی علم با مبحث اسالمی شدن علوم خلط شده و........این روند محصول مبحث بومی

 ابتدایی از مسئله است. یک فهم خام و



انگیزه ها همچنین بیفرصت امکانات و رفتن منابع و تداوم وضع موجود باعث هدر -ج

پژوهشی  های آموزشی وبرنامهشدن دانشگاهیان به علت تغییرات حساب نشده در 

 شود.می

دا نیل به مقصود ابت نهایتاً بازشناسی سوژه مورد مطالعه و رسد به منظوربه نظر می -د

این مهم از طریق فراتحلیل  سازماندهی محتوایی انباشت دانش موجود الویت دارد.

 ی وواگرای وتنافر  در شرایطی که تشتت و های ارائه شده میسر است.دیدگاه مطالعات و

چون  هاییترکیب آنها و ارائه سنتز از طریق روش ها زیاد است تلفیق وناهمگونی دیدگاه

م و علمی مفاهی این شرایط تمایز دقیق و در تئوری( ممکن نیست. )گراند رویش نظریه

تواند الزامات هر دیدگاه می تبیین مبانی و های مختلف وگونه ها وبندی آنها در سنخدسته

 راهکار مناسبی باشد.

سازی مباحث بنابراین محقق در این طرح دو نکته اتکا خواهد داشت. نخست شفاف

سازی علم، محلی شدن، ویژه تمایز نهادن بین مفاهیم مانند علم بومی، بومیهنظری ب

 شناسی توسعهعلم ملی، علم سنتی، علم عامه و ...و سپس تالش برای ارائه یک گونه

 ها در این زمینه.از دیدگاه یافته و مدوّن

 سئوال اصلی طرح
 سازی علم چگونه است( دیدگاه متفکرین ایرانی نسبت به بومیTypologyشناسی )سنخ

 توان از آن استخراج نمود؟و چه نکات راهبردی می

 هدف کلی طرح:

سازی دانش برآمده از مطالعات پیشین در خصوص علم بومی رسمیت بخشی و عقالنی

های تر دانش کیفی این موضوع به همۀ گروهسازی علم و برگردان و تفهیم مناسببومیو 

 دهد.گذاران علم و فنآوری در ایران هدف کلی طرح را تشکیل میمشینفع بویژه خطذی

 روش پژوهش و مراحل انجام طرح:

 باشد:مراحل اصلی انجام طرح به شرح زیر می

 (Documental method)مطالعه اسنادی در بخش بررسی ادبیات موضوع، نوع  -9

 است. 



بندی موضوعی ها و نظرات نسبت به طبقهدر بخش دوم پس از استقراء دیدگاه -2

های متمایز اقدام شده و نقاط و کیفی و مرورسیستماتیک آنها به صورت دیدگاه

 .اشتراک و افتراق هر کدام تبیین شده است

مطالعه است از روش فراتحلیل کیفی شناسی که هدف منظور نیل به سنخمحقق به

(Qualitative meta-analysis بهره جست. برای فراتحلیل کیفی آثار مکتوب نویسندگان )

مصاحبه( کلیه آثار منتشر شده طی ده سال گذشته که با احتساب  -مقاله –ایرانی )کتاب 

ش فی مصاحبه های علمی منتشرشده حدود یکصد اثرند به صورت تمام شماری مطالعه،

رویکرد محقق در ساماندهی فراتحلیل استقرایی  برداری، کدگذاری و فراتحلیل شد.

 فرایند اکتشافی طی شده است. بوده و جزء به کل ( )حرکت از

 هاخالصه یافته

سازی موضوع بومی 9330-10های بخش کمّی نشان داد در دهۀ گونه که یافتههمان

درصد آثار  4/34ای که تبدیل شده است به گونهعلم بومی به  یک موج فراگیر  علم و

علمی منتخب در این مطالعه به این دهه اختصاص دارند. موضوع پژوهش حاضر 

های موجود و فراتحلیل کیفی آنها بوده است از این رو محقق درصدد شناسی دیدگاهگونه

ت ست سیاسگیری این مباحث در دهۀ هشتاد نبوده است اما محتمل ایابی علت اوجریشه

ای در این میان رسمی کشور در این دهه در بعد آموزشی، تحقیقاتی و بویژه رسانه

یگیری سازی به عنوان پتأثیر نبوده است. یافته دیگر در بخش کمّی نشان داد که بومیبی

درصد موارد( اما باید یادآور شد  33سیاست هویت در آثار موجود پر رنگ بوده است )

 نگی تحت تأثیر چند جریان فکری فرهنگی زیر بوده است:که این جریان فره

 زدگی در قبل از انقالب اسالمی که اتفاقاً آثار مباحث بازگشت به خویشتن و نقد غرب

نمونه از آنها را وارد  4شوند و محقق ترین آثار تلقی میعلمی این دوره در شمار جدی

مانند  .اندسازی علم نبودهع بومیفراتحلیل کردند. هرچند این مباحث مستقیماً با موضو

کتاب غرب زدگی جالل آل احمد، بازگشت به خویشتن دکتر شریعتی و آثار داریوش 

 شایگان و احسان نراقی و......

  وقوع انقالب اسالمی با خمیرمایه فرهنگی و ایدئولوژیک 

  9312تا  9331شوک انقالب فر هنگی در سالهای 

 نشگاهگیری ایدۀ رابطۀ حوزه و داشکل 



 پدیدۀ علم دولتی و تمرکزگرایی نهادهای علمی 

 فشارهای جهانی شدن فرهنگ و دانش و تکنولوژی 

 شناسی که گرایش به علم بومی دارند مانند گرایشات های متأخر جامعهترویج نظریه

 شناسی المللی جامعهانجمن بین

ه ایی که سابقمبحث علم بومی معموالً به دنبال نهضت پسا استعمارگرایی در کشوره

اند مطرح بوده است. بنابراین پیگیری این پروژه در ایران را باید به مستعمراتی داشته

ها و نیازهای دیگر ارجاع داد زیرا کشور ایران خاستگاه مذهبی و ایدئولوژیک و ریشه

 هیچوقت مستعمره نبوده است. 

م یافت نشد. ه دربین آثارموجود،هیچگونه تحقیق میدانی،پیمایش ویا نگرش سنجی

چنین این آثارفاقد هرگونه مطالعه تطبیقی بین کشورهای درگیربا موضوع مانند 

مالزی،هند،چین،سنگاپور،استرالیاکاناداو......بوده است.فقرمطالعاتی ازسویی وپراکندگی 

وعدم انباشت یافته ها دراین زمینه ازسوی دیگر مشهوداست.تبیین های نظری در سطح 

طح کالن( متوقف شده اند وسامان نظری ندارند.عمده نوشته ها دراین خاصی ازتحلیل )س

زمینه را می توان صرفا آسیب شناسی تلقی کرد.آسیب شناسیهایی که وضع موجودرابا 

 وضع مطلوبی مقایسه کرده اند که ابعادآن خیلی روشن نیست.

م بومی به دهد بخشی از مباحث علهم چنین مروری بر آثار مورد مطالعه نیز نشان می

علم دینی و مبحث اسالمی شدن علوم بازگشت داده شده است. نکته جالب توجه اینکه 

ر اند، اکثای به علم داشتهعلیرغم وجود آثاری که نگاه تند و رادیکال و تمامیت خواهانه

که  اند. آنانیپرهیز داشته« سازی حداکثری و افراطیبومی»نویسندگان از ورود به عرصۀ 

اند، علم را با فنآوری تحول فوری و همه جانبه در ساختار و کارکرد علم بودهخواستار 

 اند. اند و آثار بلند مدت علم را بر ساختار اجتماعی نادیده گرفتهخلط کرده

اثر علمی درباره  این موضوع بیانگر این است که این موضوع  903به هر ترتیب انتشار 

شود. شناسی علم یا فلسفه علم تبدیل میحوزه جامعهبه تدریج در ایران به یک مسأله در 

اند(. اثر منتشر شده گزینش شده 200)ناگفته نماند این تعداد اثر از میان قریب به 

اند. در این میان قلمرو این آثار علمی در قالب مقاله انتشار یافته %19خوشبختانه حدود 

درصد  3/93بعدی حوزه فلسفه با  درصد آثار و در مرتبه 2/23شناسی با اختصاص جامعه

اند. شاید دور از انتظار درصد باالترین توجه را به این مبحث داشته 1/99آثار و الهیات با 



باشد که مسأله علم بومی عمدتاً دغدغۀ دانشگاهیان بوده است تا حوزویان و یا 

که برای  هاییحلدرصد آثار متعلق به دانشگاهیان است(. راه 9/13پژوهشگران آزاد )

 9/30سازی علم ارائه شده است. عمدتاً علمی و محتوایی )نیل به علم بومی یا بومی

اند. به منظور نیل به تغییر نیز ( درصد بوده3/91درصد( و فرهنگی و اجتماعی )

اند اما بیشتر بر انجام تغییر نویسندگان به دو حوزۀ کنشگران و ساختار توجه داشته

های آنان نیز عمدتاً صبغۀ ذهنی و انتزاعی داشته حلاند. راهاشتهتوسط کنشگران تأکید د

درصد(. جمع زیادی از  4/29های انضمامی و عینی و اجرایی )حلدرصد( تا راه 1/33)

 درصد( 3/40اند )حل مشخصی ارائه ندادهآنان نیز راه

ت نکته با ماهی های پیشنهادی عمدتاً فرآیند محور بوده است تا نتیجه محور و اینحلراه

درصد موافق امکان تولید  3/43تحوالت علم سازگار است. از مجموع آثار مورد مطالعه 

اند. سازی علم موافق بودهدرصد( با امکان بومی 33اند اما تعداد کمتری )علم بومی بوده

سازی نیست. آنها معتقدند علم غربی در کشورهای اسالمی مانند ایران قابل بومی

 2/33ن در اغلب موارد نسبت به مقوله علم بومی رویکردی ایجابی دارند )نویسندگا

درصد آنها به صورت مشخص با مهندسی کردن علوم  3/3درصد( در عین حال تنها 

 درصد(. 13اند )سازی علم خلط نکردهاند و عمدتاً این مبحث را با مبحث بومیموافق

یا  همسألهای گوناگون به دیدگاه ه ازمطالع مورد در بخش بیان مسأله نویسندگان آثار

 ی ازمشکالت ناش اکثریت قریب به اتفاق این آثار در مسألهاصل  اند.مشکل نگریسته

برای کشورهای جهان سوم  آن تبعات فرهنگی گرایی علم مدرن وعام جهانی شدن و

 ایم:کردهها را به شش گونه تقسیم این دیدگاه شناسی حاضر،گونه چون ایران است. در

  تاریخی: رویکرد -الف

 اجتماعی رویکرد فرهنگی و -ب

 سیاسی رویکرد -ج

 رویکرد مدیریتی )مدیریت علم( -د

 رویکرد فلسفی  -ه

 رویکرد دینی -و



 آنهایی که بومی نشدن خوریم.به دوگروه اظهارنظر بر می مسألهبعات ت این باره آثار و در

 اند وآنانی که نفستبعات زیانبار دانسته آثار و یا عدم تولید علم بومی را دارای علم و

 دانند.می زامسألهسازی را یا بومی فرآیند  بومی شدن  و

قابل ت یک دایکوتومی و روشن و استخراج واژگان کلیدی به کاررفته در آثار یک تمایز

 محقق توانست با تفکیک این ویزگی کند. ها ترسیم میبخشی دوگانه را در بین دیدگاه

 گروه این تمایز را نشان دهد. به دو

تمام عیاری پیرامون علم بومی یا  روشن و بررسی شده  تئوری جامع و مجموعه آثار در

دارد که ارزش  آموزه هایی وجود اما در البالی آثار نکات و سازی علم یافت نشد. بومی

 نظری دارند.

 ا قلمروهگاهی نیز چالش است. مخالفان به یکدیگر حاوی پاسخگویی مدافعان و اغلب آثار

جهان شمولی  گرایی وعام سازی یای بومیهااعم از چالش دهد.اصلی بحث را تشکیل می

بیان ضرورت رسیدن به علم بومی  بخش دیگری از مباحث نظری صرفا در صدد علم.

 اند. ازدر کل آثار مطالعه شده فاقد مباحث نظری بوده 30 اثر یعنی حدود 39 اند.بوده

سازی علم پایگاه آکادمیک نویسندگان، همه حوزویان مدافع علم بومی یا بومی نظر

چند اکثر آثار مربوط به  دانشگاهیان بیشتر در گونه مخالفان قرار دارند. هر اما هستند.

 علم بومی نیز متعلق به دانشگاهیان است. 

 ها را می توان به سه گونه تقسیم کرد.مجموع این دیدگاه در

 اول: مدافعان علم بومی گونه

 گونه دوم:مخالفان علم بومی ویا بومی سازی علم

 گونه سوم:نظریات آشتی جویانه وکاربردی

در آثار بررسی شده پاسخهای متفاوتی در این مورد کدام بخش از علم قابلیت بومی 

شدن را دارد ارائه شده است. تشتت و تنافر نظرات در این زمینه بسیار است. از نقطه 

بومی  توانهای علم میاز سایر بخش ها و قلمروها را بیشترنظر نویسندگان آثار این بخش

 )باشد.های داخل پرانتز مربوط به کد اثر میشماره(. کرد

 (31-11-33-40-23-92مسایل ) .9



 (34-30-43-33-93ها )شناسی و نظریهمبانی تئوریک و معرفت .2

 (33-33-23-23موضوعات ) .3

 (30-43-94-33)شناسی روش .4

 (30-43-1های علم )ارزش .3

 (44-43-30ساختار علم ) .1

 (94-93پیش فرضها )) .3

 (33-13های علم )همه بخش .3

 (903-33فقط جنبۀ تفهمی و انتقادی علم ) .1

 (32-20ها و شرایط تولید علم )زمینه .90

 صاحبان آثار تدوین شد. ها از منظرشناسی راهکارها و  راه حلپایان گونه در

ای به گونه .اندتفصیل بیشتری سخن گفته عالقه و در این بخش با حوصله و نویسندگان

لم ع حل برای تولیدروشن به سراغ تجویز راه بدون ارائه یک تئوری مشخص و که غالباً

حل را راه 910البالی این متون تعداد مجموع محقق توانست در در اند.بومی رفته

راهکارها به هفت  ها و حلدر نهایت راه خالصه کند.قالب مضامین کوتاه  در استخراج و

 گونه تقسیم گردید که عبارتند از:

 راهکارهای تئوریک و معرفت  شناختی -

 راهکارهای قلمرو روش شناختی  -

 نظام پژوهش -

 مدیریت علم / سیاست علمی -

 جتماعات علمی، ارتباطات علمی، همکاری علمیا -

 ترویجی-راهکارهای فرهنگی -

 زشیاصالح نظام آمو -

 


