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There are two grand discourses about human sciences: first, universal discourse of 

human sciences, which is rooted in discussion related to humanities and natural 

sciences and prescribes a single copy of formula for science including human 

sciences; second, discourse of native or Islamic humanities that find the opportunity 

to express after the independence of third world countries, including Muslim 

communities. The discursive debate in Iran, particularly after the Islamic 

Revolution, was a clear manifestation that is continues. In this article by focusing on 

the nature of humanities and various readings of scholars about the issue, posed the 

question that the nature of human and social sciences has greater affinity to which 

of two indigenous or universal discourse. The answer to this question and result of 

survey of hypothesis, by reliance on the method library-based research and 

analytical analysis was that with regard to the substantive aspects of human sciences, 

the dual nature of assumed-real statements, none of two discourses alone can guard 

and guide the system of humanity knowledge in different countries. As a result, 

engagement of global and local discourse of human sciences is necessary for 

nutrition of the general-fixed and variable-specific aspects of system of human and 

social sciences. Quality of interactive combination of global and local discourse of 

human sciences in the light of the realities and requirements is the index of a 

country's scientific progress or regress 
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Extended Abstract 

Introduction 

There are two grand discourses about human sciences: first, universal discourse of human sciences, which 

is rooted in discussion related to humanities and natural sciences and prescribes a single copy of formula 

for science including human sciences; second, discourse of native or Islamic humanities that find the 

opportunity to express after the independence of third world countries, including Muslim communities. The 

discursive debate in Iran, particularly after the Islamic Revolution, was a clear manifestation that is 

continues. In this article by focusing on the nature of humanities and various readings of scholars about the 

issue, posed the question that the nature of human and social sciences has greater affinity to which of two 

indigenous or universal discourse. The answer to this question and result of survey of hypothesis, by reliance 

on the method library-based research and analytical analysis was that with regard to the substantive aspects 

of human sciences, the dual nature of assumed-real statements, none of two discourse alone can guard and 

guide the system of humanity knowledge in different countries. As a result, engagement of global and local 

discourse of human sciences is necessary for nutrition of the general-fixed and variable-specific aspects of 

human and social sciences system. Quality of interactive combination of global and local discourse of 

human sciences in the light of the realities and requirements is the index of a country's scientific progress 

or regress.  

The political movement of the dominated countries against the colonial system in the past few decades 

was also accompanied by the cultural and scientific movement against the hegemonic system, which was 

manifested in the form of the localization movement of sciences, especially humanities. With the cultural 

and social influence of some European countries in Africa, Latin America and Asia and the increase of 

internal problems in the areas under colonial rule, the first signs of indigenization in many aspects, including 

science, began in these countries. The initial indigenization was the process of returning to the historical 

and cultural self in order to confront the forms of cultural and social supremacy of the West. With the 

cultural and social influence of some European countries in Africa, Latin America and Asia and the increase 

of internal problems in the areas under colonial rule, the first signs of indigenization in many aspects, 

including science, began in these countries. The initial indigenization was the process of returning to the 

historical and cultural self in order to confront the forms of cultural and social supremacy of the West. With 

the cultural and social influence of some European countries in Africa, Latin America and Asia and the 

increase of internal problems in the areas under colonial rule, the first signs of indigenization in many 

aspects, including science, began in these countries. The initial indigenization was the process of returning 

to the historical and cultural self in order to confront the forms of cultural and social supremacy of the West. 

With the cultural and social influence of some European countries in Africa, Latin America and Asia and 

the increase of internal problems in the areas under colonial rule, the first signs of indigenization in many 

aspects, including science, began in these countries. The initial indigenization was the process of returning 

to the historical and cultural self in order to confront the forms of cultural and social supremacy of the West. 

The nativist social movement, relying on native social rituals and epistemology, tried to prevent the increase 

in the collapse of the personality of people in colonial areas by defending their cultural, social and scientific 
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identity. After the Second World War, indigenous intellectuals in Africa and Asia such as Ume Sezer, Frantz 

Fanon, Abdulrahman Kwakbi and in Iran such as Jalal Al-Ahmad and Ali Shariati criticized the approach 

and function of contemporary Western thought and thought, and called everyone in their country to restore 

their native identity.  

Considering the presence of two major discourses in the field of science and especially the humanities 

and social sciences, each of which adopts specific policies in the educational-scientific-research system and 

has short-term and long-term theoretical and practical implications under the title of globalization of science 

or localization of science are, this question is raised: which of the two global or local discourses of 

humanities is more suitable for the scientific, educational and research system of different countries and 

societies, including Iran? The hypothesis of the current research in answering this question is that, 

considering the dual nature of humanities, the interaction of the two discourses of global and local 

humanities, is the most suitable solution to get out of the discursive controversy of global and local 

humanities, and to establish a system It is an efficient and effective science in different societies and 

countries including Iran. The scientific progress and development of civilization in some regions of the 

world and the scientific regression of other regions brings to mind the question of what is the root and origin 

of this distinction. Different thinkers have tried to answer it in different ways. Some of them searched for 

the origin of scientific development in the great society and others put the responsibility on the shoulders of 

thinkers. Some believe that science is influenced by variables outside the scientific community, but others 

emphasize that the scientific community is the main variable of scientific progress or regression. 
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 یاندر مباحث رابطه علوم انس شهیکه ر یعلوم انسان یگفتمان جهان، اول: وجود دارد یدو گفتمان کالن درباره علوم انسان
 ای یبوم یگفتمان علوم انسان، است. دوم لیقا یعلم و از جمله علوم انسان یبرا یدارد و نسخه واحد یعیو علوم طب

ور در مزب ی. مجادله گفتمانافتی انیمجال ب، یجمله جوامع اسالم زجهان سوم ا یکه پس از استقالل کشورها یاسالم
و  یانسعلوم ان تیمقاله با تمرکز بر ماه نیکه هنوز ادامه دارد. در ا افتیبارز  یتجل، یپس از انقالب اسالم ژهیوبه رانیا

از  کیبا کدام  یاجتماع -یعلوم انسان تیپرسش مطرح شد که ماه نیا، موضوع نیاز ا شمندانیمختلف اند یهاقرائت
با اتکا به  پژوهش هیفرض یدارد؟ پاسخ به سؤال مزبور و حاصل بررس ترشیقرابت ب یاسالم -یبوم ای یدو گفتمان جهان

دانش علوم  نظام یبه ابعاد ماهو تیشد که با عنا نیا یلیتحل -یفیوصت لیو تحل هیو تجز یاخانهکتاب -یروش اسناد
کفل و قادر به ت ییاز دو گفتمان مزبور به تنها کی چیه، آن یهاگزاره یاعتبار -یقیحق نهدوگا تیماه یعنی، یانسان
، ینسانعلوم ا یمو بو یتعامل دو گفتمان جهان، جهی. در نتستیمختلف ن یدر کشورها ینظام دانش علوم انسان تیهدا
دو گفتمان  یتعامل بیترک تیفیدارد. ک ورتضر یاجتماع -ینظام علوم انسان ریابعاد عام و ثابت و خاص و متغ هیتغذ یبرا

 ای شرفتیخص پشا، یبوم یفلسف یانسان شناس هیبر پا زیو اقتضائات و ن اتیواقع هیدر سا یعلوم انسان یو بوم یجهان
 .باشدیکشور م کی یپسرفت علم

: DOI .000-000: (03)10، های فلسفیپژوهش. یجهان یعلوم انسان ای یبوم یگفتمان علوم انسان(. 1031) .سید مختار، امین؛ موسوی، نواختی مقدم: استناد

http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.52719.3333  
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  مقدمه
ز با جنبش فرهنگی و علمی علیه نظام سلطه نی، گذشتهه حت سلطه علیه نظام استعماری در چند دهجنبش سیاسی کشورهای ت

ای از کشورهای نمود یافت. با نفوذ فرهنگی و اجتماعی پاره 2ویژه علوم انسانیبه 1سازی علومصورت جنبش بومیهمراه بود که به
اری جهات از گرایی در بسینخستین عالیم بومی، ت داخلی مناطق نفوذآمریکای التین و آسیا و تشدید مشکال، اروپایی در آفریقا

ظور مقابله با منگرایی آغازین عبارت از فرایند بازگشت به خویشتن تاریخی و فرهنگی بهجمله علوم در این کشورها آغاز شد. بومی
بر شعائر اجتماعی و معرفتی بومی کوشید با  با اتکا 0گرابود. جنبش اجتماعی بومی 0جویی فرهنگی و اجتماعی غرباشکال برتری

اجتماعی و علمی خود مانع از افزایش فروپاشی شخصیت افراد در مناطق استعماری شود. روشنفکران ، دفاع از هویت فرهنگی
 ند جاللعبدالرحمن کواکبی و در ایران مان، فرانتس فانون، پس از جنگ جهانی دوم در آفریقا و آسیا مانند امه سزر 0گرابومی

همگان را در کشور خود به بازیابی هویت بومی ، احمد و علی شریعتی با نقد رویکرد و کارکرد اندیشه و تفکر معاصر غربآل
 13گرایی فلسفینسبیت، 2تردید در اعتبار دانش مدرن، 0انکار حقیقت پایدار، 7نقد عقالنیت مدرن، 0فراخواندند. رویکردهای فراتجدد

(. این رویکرد با پیروزی انقالب اسالمی در 000: 1002، )موسوی گرایی جدید شدساز بومیزمینه، یشه و فرهنگو باور به تکثر اند
 شدت و قوت یافت و یکی از مسایل چالشی اندیشمندان و روشنفکران شد.، ایران

 های خاص در نظامسیاستکه هر کدام ، اجتماعی -ویژه علوم انسانیبا توجه به حضور دو گفتمان کالن در عرصه علم و به
یژه های ومدت و بلندمدت با هزینهکنند و دارای استلزامات و پیامدهای نظری و عملی کوتاهپژوهشی اتخاذ می -علمی -آموزشی

کدام یک از دو گفتمان جهانی یا : شوداین سؤال مطرح می، باشندسازی علم میسازی علم یا بومیخویش تحت عنوان جهانی
ق تر است؟ فرضیه تحقیآموزشی و پژوهشی کشورها و جوامع مختلف از جمله ایران مناسب، نسانی برای نظام علمیبومی علوم ا

علوم  تعامل دو گفتمان، اعتباری علوم انسانی -این است که با عنایت به ماهیت دوگانه حقیقی، حاضر در پاسخ به این پرسش
سیس نظام و تأ، رفت از مجادله گفتمانی علوم انسانی جهانی و بومیبرای برونترین راهکار اتخاذی مناسب، انسانی جهانی و بومی

 علمی کارآمد و اثربخش در جوامع و کشورهای مختلف از جمله ایران است.

 چارچوب نظری تحقیق 
ادر این پرسش را به ذهن متب، مناطق دیگر 12در برخی از مناطق جهان و پسرفت علمی تمدن رشد و رویش و 11پیشرفت علمی

ند. برخی از اهای متفاوت در صدد پاسخ به آن برآمدهنماید که ریشه و خاستگاه این تمایز چیست؟ متفکرین مختلف به گونهمی
مسؤولیت آن را بر دوش اندیشمندان انداختند. بعضی را ، خاستگاه رشد علمی را در جامعه بزرگ جستجو کردند و برخی دیگر، آنان

، تأکید دارند که جامعه علمی، اما بعضی دیگر، قرار دارد 10تحت تأثیر متغیرهای بیرون از جامعه علمی، ماعتقاد بر این است که عل
 متغیر اصلی پیشرفت یا پسرفت علمی است.

دهد که به همه ابعاد توجه دارد. او به دو بعد در مطالعه رشد شناسی جامع از عوامل مؤثر بر رشد علمی ارائه مییک گونه 10کُل
یا  جنبه اجتماعی، کند. بعد اول این که نهاد علم متأثر از عوامل داخلی یا خارجی است. بعد دوم این که این تأثیرجه میعلم تو

                                                 
1. Movement of Indigenizing the Sciences  

2. Human Sciences 

0. Cultural and Social Superiority of West 

0. Indigenous Social Movement 

0. Indigenous Intellectuals 

0. Post-Modernity Approaches 

7. Critique of Modern Rationality 

0. Deny the Stable Truth 

2. Doubt on the Validity of Modern Science  

13. Philosophical Relativism 

11. Scientific Progress 

12. Scientific Regress  

10. Scientific Community 

10. J.R. Cole 
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 ،ل از محسنی؛ به نق1-10: 1270ل، )ک ( آمده است1شناسی او از عوامل مؤثر بر رشد علمی در جدول شماره )ذهنی دارد. گونه
1070 :20.) 

 بندی کُل از عوامل مؤثر بر رشد علمی . گروه1 جدول شماره

 منشاء عامل مؤثر بر علم 

 بیرون از نهاد علم درون نهاد علم نوع عامل مؤثر

 گروه دوم گروه اول ذهنی

 گروه چهارم گروه سوم اجتماعی

؛ 03: 1273، )کوهن نهاد علم و فعالیت علمی از حیث ارتباط با فرهنگ و جامعه در دو مرحله پیشاالگویی و الگویی قرار دارد
د. کنهای جامعه در آن نفوذ می(. نهاد علم در مرحله پیشاالگویی بر روی جامعه گشوده است و تقاضا و ارزش000: 1000، رادقانعی

تر دارد. این رویکرد که علمی در علم و خصوصاً علوم انسانی تأثیر بیشعوامل برون، 2به علم و توسعه علمی 1گرادر رویکرد برون
أثیر عوامل داند و بر تفرض استقالل فضای علمی از سایر فضاهای جامعه را مردود می، تعیّن یا جبریت عوامل بیرونی تأکید دارد به

های علمی را محصول جبریت عوامل ماورای علمی و مشخصاً عوامل اجتماعی نظیر نهادهای نظر دارد و واقعیت، بیرون از حوزه علم
 داند. ین و ساختارهای اجتماعی مید، فرهنگ، اقتصاد، سیاست

توضیح  0کارکردی -ویژه ساختارگرابه 0و کارکردگرایی 0تأثیر جامعه کالن بر علم و اجتماع علمی بر اساس رویکرد ساختارگرایی
عنوان پاسخ او رفتار علمی انسان به، در تحلیل تأثیر جامعه بر فرایند تولید و رشد علم بر مبنای نظریه کارکردگرایی شود.داده می

جهان  زیستی و اجتماعی، های فیزیکیوجود آمده است تا شناخت انطباقی کافی از جنبهاست که توسط نیازهای او به 0به کارکردی
پس ماهیت علوم انسانی و  (.00: 1002، )توکل ضروری است، تجربی داشته باشد. چنین شناختی برای انطباق با چنان جهانی

 ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ارتباط دارد.با ارزش توسعه کمی و کیفی آن

 گفتمان جهانی علوم انسانی
است. این  اجتماعی بومی -اجتماعی جهانی باعث فهم بهتر گفتمان رقیب یعنی گفتمان علوم انسانی -طرح گفتمان علوم انسانی

، عتی)شری کندنثی بودن و عدم جانبداری علوم تکیه میخ، جهانی بودن، وحدت علوم اجتماعی، شناسی جهانیرویکرد بر جامعه
های علمی و معرفتی خود ها و گزارهدر قید مکان و زمان نظریه، (. فیلسوفان در تعریف موضوع و ماهیت دانش بشری032: 1002
تر عقالنی و بیش، ین منظربه قوای عقالنی و ادراکی انسان ارتباط دارد. منابع معرفت از ا 0از منظر افالطون 7اند. معرفتنبوده

مند به کاوش عالقه، های اجتماعیفرامرزی و ازلی است. فالسفه که بیش از سایر گروه، شهودی است و دامنه و برد معرفت
سینا در قطعی تصور کردند. فارابی و ابن، حجیت احکام علمی را برای همگان، شناسانه در نزد انسان یا حوزه اجتماعی بودندمعرفت

 منابع و صور احکام معرفتی توجه داشتند و تأمالت فلسفی آنان عاری از قید جغرافیایی دانش بود، هاتر به روشبیش، ید معرفتتول
دغدغه انتخاب الگوی ، اجتماعی و سیاسی، جهان باستانِ عاری از زعامتِ ایدئولوژیِ فلسفی، (. در حقیقت070: 1002، )موسوی

اند و بر عدم معارف خود را جهانی و عمومی اعالم نموده، به اقتضای ذات پیام وحیانی خود، یاندانش جهانی یا بومی نداشت. اد
اهمیت طرح و بحث نیافته ، مسأله جهانی بودن معرفت، اما در حوزه علم و فلسفه، اندهای دینی اصرار داشتهمحدودیت حوزه گزاره

  .است

                                                 
1. Extroverted Approach  

2. Scientific Development  

0. Structuralism 

0. Functionalism  

0. Structural-Functional 

0. Function 

7. Episteme 

0. Plato 
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، و تسری آن به علوم اجتماعی 1گراییشناسی دارد. ابداع روش اثباتگاه روشخاست، ترین دلیل طرفداران رویکرد جهانی علممهم
وزه های این حارزش علمی گزاره، اجتماعی -دانشمندان علوم انسانی، های عصر روشنگری است. پس از رنسانسیکی از مشخصه

آمدند. با ظهور ین علی مسایل اجتماعی بردر جستجوی تبی، دانستند و از این رو 2شناسی علوم طبیعیرا مشروط به تبعیت از روش
، به حقیقت امور وقوف یابند. وقتی روش، 0پذیریاین رویکرد استحکام یافت و سعی شد با تکیه بر اصل تقلیل، 0پارادایم نیوتنی
د فرافرهنگی و یمؤ، یابد. بیناذهنیتجنبه بیناذهنی می، فارغ از سلیقه و تمایل اشخاص، تصدیق یا ابطال گزاره، موضوعیت یابد

، ناذهنیاعتقاد بر این است که روش با تکیه بر ویژگی بی، با تأکید بر اهمیت روش در تکوین دانش، فراقومی بودن آن است. بنابراین
نه بومی بودن آن بلکه انطباق آن با شاخص قابل سنجش ، شرط روایی گزاره، شود. به عبارت بهترموجب اعتبار و روایی گزاره می

 ذهانی است.االبین
وانین طبیعی دانسته و ق، روند که عملکرد جامعه را شبیه عملکرد منظومه شمسیجا پیش میپردازان تا آنبرخی از این نظریه

ها و اصول حاکم بر رفتار (. بحث از قوانین در مورد انسان173: 1071، )وینسنت آورندشمار میجامعه را همان قوانین طبیعت به
: 1070، مر)پال وحدت و طبیعت یکسان دارند، هاها اهمیت داد؛ زیرا همه انسانشود که نباید به تفاوت انسانتوجیه می گونهها اینآن

قوانینی وجود دارد که مشابه قوانین نیوتن در جهان ، بر مبنای چنین دیدگاهی اظهار داشت در روابط اقتصادی 0(. آدام اسمیت202
جا پیش رفت (. هابز در این زمینه تا آن133: 1073، )دورانت جهل یا تخلف از این قوانین استناشی از ، است و مشکالت اقتصادی

ی و نظایر آن های دیننه بر ارزش، شناسیشناسی و زیستکه ادعا کرد حتی علم اخالق باید مثل علوم طبیعی بر قوانین عینی روان
 (.0: 1000، به نقل از مومنی ؛07: 1000، )آبلسون شودحاصل می، صورتمتکی باشد؛ زیرا علم موثق تنها در آن

لی علی اثبات توا، ماهیتاً پژوهشی است که وظیفه آن، بنیان تصور علم در این رویکرد در این نگرش است که پژوهش علمی
اهد ظاهر خو نتایج آن، طور طبیعی در صورت برپایی مقدماتبه، متضمن ضرورت وجودی است، جا که علیّتها است و از آنپدیده

(. نظام معرفت علمی در این 202: 1002، شود )کارناپشمول دانسته میجهان، های علمییافته، در این رویکرد، شد. از این رو
توان آن را جهانی تلقی و تعریف نمود. تشابه عملکرد سازمان شناسی دارای قواعد و اصول عام است که میاز منظر جامعه، رویکرد
 گرایی وهای معرفت در زمره این اصول است و خصلت عامها و شیوهبودن نتایج و اشتراک افراد در کاربرد روشهمگانی ، دانش
گاه تکیه، 0ویژگی مشترک دانش بشری است که خصلت جهانی دارد. به تعبیر رابرت کینگ مرتون، های علمیپذیری یافتهآزمون

 (.002: 1002، )موسوی ر کار همکاران خویش استحسابرسی نهایی دانشمندان د، طرفیتحقق هنجار بی
اگر علوم اجتماعی : استدالل شد، متأثر بود و به علم جهانی باور داشت 12قرن  7بینانهگرایی خوشدر این رویکرد که از علم

تواند ت و نمیغیرجانبدار و عام اس، بنا به خصلت خنثای علم، های خاص خود مجهز استعلمی که به نظریه و روش، یک علم است
اید از تقسیم علوم ب، تولید خود تقلیل یابد. از این روه در رابطه با قدرت و منفعت تولیدکنندگان خود تحلیل شود و به شرایط و زمین

 اعتبار و وحدت آن را زیر، ها و ادیان مختلف پرهیز نمود و با بیان سلسله مراتب و سلطه در این علمملیت، اجتماعی به مناطق
لوم گذاران عیک شانس برای علوم اجتماعی است و نشان از موفقیت پروژه بنیان، شدن علمجهانی، ل نبرد. در این رویکردسؤا

اجتماعی  -سازی علوم انسانی(. طرفداران این رویکرد با هرگونه تالش برای بومی220: 1002، )شریعتی اجتماعی دارد -انسانی
  ورزند.مخالفت می

 : شودعلم در دوران اخیر تلقی می 0گراییهای جهانعنوان داللتهای زیر بهمؤلفه
o و مدعیات و بازخوردهای آن؛ 2فرایند روشنگری 

                                                 
1. Positivism 

2. Natural Sciences Methodological 

0. Newton Paradigm 
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o در اشکال مختلف جوهری و ابزاری؛ 1عقالنیت نوین 
o عنوان خاستگاه اولیه توسعه علوم جدید؛ پوزیتیویسم بهه توسع 
o ؛2های اجتماعی و سیاسیایدئولوژی 
o داری؛توسعه فنی و سرمایه 
o ؛0توسعه فناوری اطالعات 
o 0های امانوئل کاستلزو تحلیل 0به روایت مک لوهان 0دهکده جهانی. 

  یعلوم انسان یگفتمان بوم

کاربرد مفاهیم مشابه با معانی متفاوت و گاه متعارض است. سیدفرید العطاس که شکل ، یکی از مشکالت در عرصه اعتباریات
اخته به تفکیک و تمایز سه مفهوم پرد، برای تبیین خصیصه بومی علم، داندصه بومی آن میمطلوب علم در جهان سوم را در خصی

 .2گراییو بومی 0سازی علمبومی، 7علم بومی: است
فرهنگی و فکری خود سازگار ، بوم تاریخی( و با هویت و زیست202: 1002، علم بومی از درون جامعه برآمده است )باقری

اع بوم آن اجتممتناسب و هماهنگ با نیازهای جمعیت انسانی در قلمرو زیست، ومی دارد که کارکرد آنزمانی حالت ب، است. علم
علم شخصی یا انفرادی و علم : انددو سطح برای آن قایل شده، یابی و تولید علم(. به لحاظ سطح دست002: 1002، باشد )فاضلی

رهنگی و اجتماعی یعنی برداشت عقالنی جمعی و فرهنگ خاص از . علم در سطح ف(002: 1220)اوگاوا،  فرهنگی یا اجتماعی
دی بنشود که نظام دانش یک فرهنگ برای دستهعلم قومی اطالق می، علم بومی است. به علم بومی در برخی موارد، واقعیت

دیدگاه یک فرهنگ خاص نحوه کار در جهان را از ، . علم بومی(10: 1277)هاردستی،  ها و حوادث جوامع خود استفعالیت، اشیاء
 (.7: 1220)باورز،  یابدکند که در قالب فرآیند علمی تجلی میتعبیر می

اشاره دارد که در قالب  11مطرح شد. واژه سنتی به استمرار فرهنگی 1203همپای علم بومی در دهه  13فهوم دانش سنتی بومیم
امع است. هر چند جو نشأت گرفته، قال یافته و از تجربیات تاریخیاصول و رسوم اجتماعی رفتارها و کردارها انت، باورها، هادیدگاه

ین واژه را برخی ا، گذارندای با برچسب سنتی باقی میشوند و تجربهیابند و تجربیات جدید را پذیرا میتغییر می، در طول زمان
پسندند که بر افراد بومی تأکید دارد و باعث دانش بومی را میه واژ، دانند. به این دلیل برخیمناسب نمی، برخی از جوامعه دربار

حاصل تجربیات انسان در تعامل سالیان طوالنی ، . دانش سنتی بومی(20: 1220)برکس،  شوداجتناب از مجادله در زمینه سنت می
 رد و دانشگیدانش تجربی پیشینیان در نظر میه دانش بومی را ذخیر، (. این نگرش070: 1002، با محیط است )نوروزی چاکلی
مردم در طی اعصار برای رفع نیازها و حل ه انباشته تجربه فهم و نگرش به جهان است که نتیج، بومی عبارت از شیوه یادگیری

 ،مشکالت خود بر اساس آزمون و خطای جامعه با کاربرد منابع در دسترس و به اتکای دانایی خود نسبت به محیط است )مؤمنی
1002 :037 ) 
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2. Political and Social Ideologies 
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، 2چهار رکن مسأله، شود. علم در این چارچوبمثابه عنصر گوهرین علم بومی تأکید میبه 1زابر خصلت دروندر علم بومی 
أله تواند مساما نمی، تواند از روش حل مسأله با تکیه بر ذخیره دانش جهانی استفاده کندزا میدارد. علم درون 0و نقد 0حل، 0روش

ما را نه قادر به شناخت صورت مسایل خود ، رو خواهد شد. مسأله و نقد وارداتیبحران روبهو نقد را از دانش جهانی بگیرد؛ زیرا با 
رکن است و مشاهده ، مسأله، سازد. در این رویکردفرجام را برای ما فراهم میکند و نه امکان خاتمه فرایند آزمون و خطای بیمی

شف کرد قانون گرانش یا جاذبه را ک، که سیب از درخت بر زمین افتادیابد. این داستان که نیوتن هنگامی موضوعیت می، به تبع آن
 انجامد. دانشها در اندیشه این مسأله بوده است. صرف مشاهده واقعیات به شناخت فراتر از مشاهده نمیدهد که او مدتنشان می

ه دنبال واقعیات ب، الیلی مقدم بر واقعیاتیعنی باید به د، پرسشی وجود داشته باشد، شود که پیش از آننوین در صورتی متولد می
 (.0: 1000به نقل از فرشاد مومنی  ؛22: 1000، )کاتوزیان گشت

ربه تاریخ و تج، زبان، تعامل ارگانیک بین فرهنگ، از جایگاه ویژه برخوردار است. علم بومی 0توجه به بستر، در رویکرد علم بومی
ن است انسانی عجیه نوعی امر فرهنگی است که با بستر جامع، م انسانیخصوص علتجربه یک جامعه است. علم از این منظر و به

نه وجوه  ،نه یک پروژه است که معطوف به تولید علم، یک فرایند، ناپذیر است و بومی شدنگسست، و نسبت جامعه و معرفت
 0نظریه، 7یان سه سطح فرانظریههماهنگی کامل م، (. در فرایند تولید علم000: 1002، اشاعه یا آموزش آن است )فاضلی، کاربست

بررسی مسایل بومی )نظریه( و حل مسایل بومی )فعالیت ، شناسی مطالعه مسایل )فرانظریه(وجود دارد و روش 2و فعالیت علمی
، است. علم غربی در دنیای غرب 13زادرونه توسع، ورزی در جامعهگونه علمحاصل از اینه با هم هماهنگ هستند. توسع، علمی(
جوامع غربی بر اساس این علم بومی شکل ه هماهنگ است و توسع، اجزای آن در سطوح مختلفه لم بومی است که مجموعیک ع

ود شعلم است؛ زیرا این علم مانند میوه بر شاخسار درختی آشکار می شکل طبیعی و مناسب، گرفته است. علم بومی از نظر العطاس
مخالفت  11گراییاما با بومی، پذیردکردن علم را میبومی (. العطاس202: 1002، ریهماهنگ است )باق، که با ساختار و زمین آن

جریان تولید علم ، (. بنابراین117: 1000، راداصالت به امر بومی برای طرد امر بیرونی است )قانعی، گرایینماید. مراد او از بومیمی
 گرایی منتهی شود. بومی نباید به بومی
های آن است. دانش عبارت مستلزم اشاره به تعریف دانش و مؤلفه، دانش چیست؟ پاسخ به این پرسش 12سازیمنظور از بومی
، چهار رکن مسأله، بیناذهنی است. برخیه های اخباری روشمند درباره موضوعی خاص است که واجد خصیصاز مجموعه گزاره

 : کنندهفت مؤلفه برای دانش ذکر می، یدیگر ه(. عد030: 1002، برند )مؤمنیحل و نقد را برای علم نام می، روش
 مبادی متافیزیکی؛» (1
 ها؛ مسایل و پرسش (2
 فرضیه و نظریه؛ (0
 روش معیار آزمون و سنجش؛  (0
 نهادهای مولد؛  (0
 ها و هنجارهای مولد علم؛ارزش (0
 (. 20: 1000، نیا)آریایی «علمه سوژ (7

 شود؟مثابه یک کل میها بهیا همه این مؤلفهچند ، سازی دانش ناظر به یکشود که بومیحال این پرسش مطرح می
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0. Context 
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امر ، بومی همسأل، گرایی نوعی گرایش سیاسی و ایدئولوژیک است. در این گرایشسازی یا بومیجنبش بومی، از نظر برخی
ش ین گراییک پروژه است. ا، در این گرایش سیاسی بومیه سیاسی و مربوط به نسبت بین غرب و کشورهای غیرغربی است. مسأل

تولید و کاربست آن است. این گرایش بیش از هر چیز توسط روشنفکران و فعاالن ، بیشتر معطوف به پیامد علوم اجتماعی نه آموزش
(. بنابراین در 000: 1002، تر خاستگاه و جایگاه دانشگاهی یا جامعه علمی دارد )فاضلیشود و کمگیری میها پیسیاسی و دولت
 شناسانه وجود دارد.گرایی معرفتگرایی کارکردی و بومیزی دو گرایش متفاوت بومیسابومیه مواجهه با مسأل

ای هگرایی در حوزهبومی، فرهنگی و اجتماعیه با ظهور جنبش اجتماعی ضداستعماری و تقویت انگیزه و اراده برای توسع
گرایی توجه به مبانی علوم از لحاظ طرح میهدف بو، به راهبرد علمی تبدیل شد. از این منظر، فرهنگی از جمله علم و معرفت

به قصد افزایش کارایی علوم در داخل مرزهای ملی است. این رویکرد مایل است علوم را بیش از آن که در ، مسایل و موضوعات
ا ارکردی یگرایی کدر خدمت مصالح داخلی کشور قرار دهد. بومی، ها و نهادهای بیرون از کشور باشدخدمت اهداف و منافع جریان

علوم ، قتصادا، شناسیویژه جامعههای علمی این علوم و بهتر مباحث علوم انسانی و بسیاری از تجربیات و یافتهگرایانه بیشعمل
شدن یبومی شود. بوم، تواند در اساسعلم وارداتی نمی، داند. بر مبنای این رویکردشناسی را مختص جامعه مبدأ میسیاسی و روان

چه در فرایند سیاسی شدن علم ممکن است اتفاق بیفتد. علم و صنعت گردد مانند آنتحریف و بدفهمی علمی می تنها موجب
ولید علمی صورت فرایند تزا همراه نشود و بههر اندازه که توسعه یابد تا هنگامی که با رشد کیفیت دانش و تحقیقات درون، وارداتی

یابد زمانی توسعه می، 1انجامد. علم به قول رنه ماهوبه توسعه علمی و صنعتی نمی، ر نیایدو صنعتی متأثر از زمینه فرهنگی داخلی د
علوم تولیدی غرب را فاقد کارکرد ، طرفداران گرایش کارکردگرایانه، (. بنابراین000: 1002، )موسوی که تبدیل به فرهنگ شود

ه باشد ککارآمد می، مسایل کشورهای اسالمی و جهان سومدانند و معتقدند علومی برای حل مناسب در کشورهای غیرغربی می
 ها تولید شود.در این مناطق و بر اساس فرهنگ آن

شناختی معرفت مطرح است نظریه شکار و داوری است. ای که در ارزیابی اعتبار روشمسأله، شناسانهگرایی معرفتاز نظر بومی
 ،ست که دانش در مرحله شکار و گردآوری اطالعات و کشف و شناخت واقعیاتالگوی تحلیلی این رویکرد بر این واقعیت استوار ا

تابع ضوابط و نظام ارزشی و ، کند اما در مرحله داوریعمل می، مذهبی و نژادی، ای وحشی و بدون حد و مرز اجتماعیبه گونه
قلمرو  (1: ی علمی در دو قلمرو هستندهاها و گزارهفرضیه 2اقتضای محیط و نظایر آن است. بر اساس نظریه مشهور رایشنباخ

تواند بر فعالیت ذهنی دانشمند ای یا دینی میاسطوره، هر امری اعم از معرفت فلسفی، . در قلمرو نخست0قلمرو داوری (2؛ 0کشف
ان صفتی به تومالک پذیرش یا رد فرضیه است و در این مقام نمی، تجربه و شواهد تجربی یقینی، تأثیر بگذارد اما در قلمرو داوری

شد سبب ر، نوآوری و خالقیت علمی، هویت خاص، هر چند استقالل، برای علم به کار برد. به نظر پیروان این رویکرد 0جز عینی
شناختی محیط علم توجه شود. دارای اجتماع خاص هستند و باید به ارکان و مبانی جامعه، گردد اما علوم در مرحله داوریجامعه می

های فاقد کارآمدی در کشور، علیرغم صحت علمیعلوم تولید شده در غرب را ، سازی علومی از طرفداران نظریه بومیبرخ، بنابراین
علوم  هر دو گروه به انکار، باشند. در نتیجهدانند و برخی نیز منکر صحت علمی این نظریات در کشورهای غیرغربی میدیگر می

 (. 000: 1002، )فاضلی رسندسازی میغربی برای کشورهای غیرغربی و ضرورت بومی
سازی که نوعی گرایش سیاسی و ایدئولوژیک معطوف به نسبت بین غرب و کشورهای غیرغربی با هدف در گفتمان بومی

طرح علم اجتماعی بومی با هدف توازن بین دانش وارداتی و دانش بومی منطبق با واقعیت ، آزادسازی کشورهای غیرغربی است
 0العطاس «ذهن محبوس»شریعتی و نظریه  «بازگشت به خویشتن»(. نظریه 20: 1000، یابد )توسلیرها اهمیت میزندگی این کشو

 (.000: 1002، نمونه تالش در زمینه گفتمان بومی هستند )فاضلی
                                                 
1. Rene Mahoo 

2. Reichenbach 

0. Context of Discovery 

0. Context of Justification 

0. Objective 

او . سوالگی بر اثر حمله قلبی در کواالالمپور درگذشت  70در سون   2337ژانویه  20شوناس، روشونفکر و اندیشومند مالزیایی در    پروفسوور سویدحسوین العطاس جامعه   . 0
های هالمللی و محلی عرضه کرد. نوشتی را در سطح بینها و مقاالت بسیارای با آثار بزرگ بود که تفکر و مطالعات او اهمیت جهانی دارند. او کتابپژوهشوگر و نویسنده 

المی درگیری امت اس وی قلمروهای متعددی از قبیل توسوعه و نوسوازی، سیاست و فساد، روشنفکران در جوامع در حال توسعه، ذهنیت جوامع استعمار شده و نیز مسأله  
عنوان ( به1272) (، نوسوازی و دگرگونی در آسویای جنوب شرقی  1200) های دینمالتی درباره نظریههای مهم او همچون تأگیرند. برخی از کتابدر مدرنیته را در بر می
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 گفتمان دگرواره
(. العطاس در 000: 1002، ضلی)فا برداری از آن در جامعه معین داردیافته علم به سوی بهرهسازی سعی در هدایت سازمانبومی

 داند.حل مسأله می را راه 1گیری گفتمان دگروارهشکل، این جهت

ماعی ها از علوم اجتشناسی شکل گرفت. آمریکاییهای مستقل جامعهسنت، یافته به جای بومی نمودن علومدر جهان توسعه
ین کشورها در بندی کردند. اندیشمندان انوین آمریکایی صورت فرانسوی و آلمانی تأثیر پذیرفتند ولی آن را در الگوی، بریتانیایی

، مندای نظامصورت گزینشی عمل کرد و به گونهشناسی آمریکایی بهکنند. جامعهها را گزینش میمسایل و دیدگاه، سایه معیار تناسب
ی آمریکایی گیرهیمی را ترجیح دادند که با جهتنظریات و مفا، شناسان آمریکاییها و مفاهیم را نادیده گرفت. جامعهبرخی از اندیشه

، 0وبر، 0اسپنسر، 2شناسی آمریکا به توکویلسازگار بود و جنبه رادیکال اندیشه اجتماعی اروپایی را نادیده گرفت. بنابراین جامعه
توجه نشان داد و حتی  12برولو لویی  11میشلز، 13موسکا، 2سورل، 0توپاره، 7بیش از اندیشمندانی مانند مارکس 0مالینوسکی، 0دورکیم

ود ولی شناسی آمریکا مؤثر بدر آثار گروه اول نیز دست به گزینش زد. هر چند مفاهیمی از قبیل تضاد طبقاتی و نخبگان در جامعه
نیت و عقال، یداری اخالقسرمایه، فردگرایی، مفاهیم دموکراسی، تر با بیان ایدئولوژیک واقعیت آمریکادلیل ایجاد سازگاری بیشبه

سازی ها به نظامتر در آمریکا است؛ زیرا آمریکاییوجود نظریه کالن کم، انتخاب شد. تفاوت دیگر دیدگاه آمریکایی با اروپایی، ثبات
 (.0: 1000، راد)قانعی تر عالقه دارندکم، فکری

 سازیگفتمان اسالمی
گفتمان در اوایل دهه هفتاد میالدی در کشورهای اسالمی سازی علوم است. این نگرش اسالمی، یکی از رویکردهای گفتمان بومی

ب العطاس ها نسبت به دین انتقاد کرد. نقیتفاوتی دانشگاهمالزی و عربستان شکل گرفت. ابواالعالء مودودی از بی، مانند پاکستان
عیل الفاروق در کنفرانس مکه ایده اسالمی کردن مراکز آموزشی را مطرح ساخت. اسما، در مالزی با انتشار کتاب آموزش اسالمی

، )ذاکر صالحی شکل گرفت 10سازی دانشسازی علوم اجتماعی را بیان نمود و ایده اسالمیبرای اولین بار ایده اسالمی 1277در 
1000 :00-00.) 

و  دفعالیت فرهنگی و آموزشی دولت پهلوی از دیدگاه اسالمی توسط روشنفکران و روحانیت نقد ش 1003در ایران از دهه 
صورت گفتمان رسمی درآمد و تالش شد تا با برخورداری از حمایت دولت به 1007گفتمان اسالمی سازی بعد از انقالب اسالمی 

ه نظر برخی شود. بمهندسی و پزشکی می، اجتماعی، شامل تمام علوم اعم از علوم انسانی، خود را تثبیت نماید. این گفتمان، اسالمی
یده دانشگاهی مثابه اسازی در ابتدا در ایران بهسازی متفاوت است که بومیسازی از این جهت با بومیسالمیگفتمان ا، از نویسندگان

بار  سازی دارایایده اسالمی، مطرح شد و شارحان اولیه آن مانند احسان نراقی بودند اما با توجه به اسالمی بودن حکومت در ایران
 (.000: 1002، سازی است )فاضلیسو با سیاست بومیسازی هماسالمی، رغم این تمایزمعنایی سیاسی شد. علی

                                                 
ن را به غربی شد مثابهدهد و ایده مدرن شدن بهای انتقادی نظریات غربی نوسوازی و توسعه را مورد بحث قرار می شوود. کتاب اخیر به شویوه  آثار کالسویک شوناخته می  

آفریند. ادوارد سعید این کتاب عنوان بومیان تنبل را میها بهدهد چگونه استعمار اروپایی، اسطوره مالزیایی( او نشان می1277) ه بومی تنبلکشود. کتاب اسوطور  چالش می
یدحسین م کوچک، اشاره به سکاربرد العطاس در متن مقاله بدون نا: یادآوری شناسی بوده است.کند که منبع الهام او در نقد شرقآور اصیل توصیف میشوگفت  را مطالعه

 العطاس دارد.  
1. Otherness Discourse 

2. Tocqueville  

0. Spenser  

0. Weber 

0. Durkheim 

0. Malinowski 

7. Marx  

0. Pareto 

2. Sorrel 

13. Mosca 

11. Michels 

12. levy Bruhl 

10. Islamization of Science  
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 صورتکوشد. رویکردهای این جریان بهبرای معرفی گفتمان جایگزین می، هر یک از رویکردهای جریان گفتمان بومی
گرایی/ ساخت، 0گرایی/ فردگراییجمع، 2گراییگرایی/ منطقهجهان، 1گراییگرایی/ خاصعام: شودهایی فهرست میدوگانه
، 7ایپارچه جهانی/ علوم اجتماعی جامعهعلوم اجتماعی یک، 0گراییگرایی/ مطلقنسبی، 0گراییگرایی/ ملیالمللیبین، 0گراییکنش

، )توسلی 13کردن دانشکردن دانش/ بومیاسالمی، 2گرایی شرقیعقالنیت غربی/ احساس، 0وجه تولید فئودالی/ وجه تولید آسیایی
1000 :27 .) 
 

 سازیمفروضات گفتمان بومی
دانند که معرف وضعیت نامناسب این ضرورت را ناشی از پذیرش مفروضاتی می، سازی علوم اجتماعیمعتقدان به ضرورت بومی

 : عبارتند از 11کنونی علوم اجتماعی در کشورهای غیرغربی است. اهم این مفروضات
 اجتماعی، تفاوت فرهنگی، ی غیرغربی واردکننده این علومبین کشورهای غربی زادگاه علوم اجتماعی و کشورها ،

 باشد.پس علوم اجتماعی این کشورها متفاوت می، سیاسی و اقتصادی وجود دارد
 ناسازگاری این علوم با بستر اجتماعی و فرهنگی این کشورها، نیافتگی علوم اجتماعی کشورهای غیرغربیعلت توسعه، 

 اسالمی است. -های الهیغربی با آموزه برای مثال مغایرت علوم اجتماعی
 ایدئولوژیک بودن این دانش است و در این کشورها ، نیافتگی علوم اجتماعی در کشورهای غیرغربیعلت توسعه

باعث آمیختگی علوم ، ( و این موضوع2: 1070، )طباطبایی شودو نه معرفت علمی تولید می 12شناسانهایدئولوژی جامعه
 شود. یاجتماعی با سیاست م

 توان و باید این علوم با زمینه فرهنگی و اجتماعی این کشورها برای توسعه علوم اجتماعی در کشورهای غیرغربی می
 سازگار گردد.

 سازی علوم اجتماعیضرورت بومی
معتقد ، تکرد استرین متغیر این رویسازی علوم اجتماعی با ادله مختلف از جمله استناد به فرهنگ که مهمطرفداران رویکرد بومی

 : گیردباشند که از چند بعد مورد استناد قرار میسازی این حوزه علمی میبه ضرورت بومی

کاالی مصرفی و خریدنی نیست. علم را پیش کسی ، مستلزم پایه روحی و فرهنگی خاص است. علم، تولید و رشد علم .1
از موضع  رود بلکه جاهل بایدنزد جاهل نمی، راه علم قرار گیرند. علمبلکه اول باید احساس نیاز در کسانی پدید آید تا در ، برندنمی

یکی  ،پذیرد و اگر مستعد علم شد و به علم رسید با علممستعد علم نشود علم را نمی، جهل خارج شود و به سوی علم برود. تا جان
نند توانمی، هنگی برای حفظ و بسط آن ندارند(. خریداران علم و تکنولوژی که پایه و مایه روحی و فر00: 1000، )داوری شودمی

روحیه علمی  .مسبوق به تلقی خاص از جهان و موجودات است، به تولید علم برسند و در مسیر توسعه قرار بگیرند؛ زیرا تولید آن دو
 است ی در ارتباطاجتماع علمی با کانون معرفت علم، گیرد. به این دلیلعنوان خلق و خوی جمعی در فضای اجتماعی شکل میبه

 (.03: 1000، راد)قانعی

                                                 
1. Universalism / Particularism  

2. Universalism / Regionalism  

0. Individualism / Collectivism  

0. Constructivism / Activism  

0. International integration / Nationalism  

0. Relativism/Absolutism 

7. Global Integrated Social Science / Social Science Community  

0. the Feudal Mode of Production / Asian Mode of Production  

2. Western Rationality / Emotivism Eastern  

13. Islamization of Knowledge / Indigenize Knowledge  

11. Assumptions 

12. Sociological Ideology  
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مثابه ذهن جامعه است که توسط نخبگان جامعه در های فرهنگی جامعه است. علوم انسانی بهبازنمایی الیه، علوم اجتماعی .2
ود خ ای جامعه برای دفاع از حدودواکنش اندیشه، رشد علوم انسانی، شود. به عبارت دیگرواکنش به شرایط اجتماعی متجلی می

 : (00: 1000، )خورسندی طاسکوه حاملین این واکنش هستند. نظریه مزبور حاوی قضایای زیر است، است و نخبگان فکری
 «ها و مسایل خویش است.واکنش جامعه به بحران، علوم انسانی 
 یابد.واکنش جامعه در قالب علوم انسانی در ذهنیت نخبگان فرهنگی تبلور می 
 کند.های فرهنگی را بازنمایی میترین الیهعمیق، کوینی خودعلوم انسانی در مرحله ت 
 شباهت و سازگاری دارد.، های فرهنگیساختار هنجاری و مفهومی علوم انسانی با سایر صورت 

های یک ملت دارد. تولید علم ها و آرمانارزش، باورها، پیوند نزدیک با فرهنگ، علوم انسانی، بنابراین
، )عزیزی «کارایی الزم برای ایجاد دگرگونی ندارد، متناسب نباشد، اعتقادات جامعه انسانی اگر با فرهنگ و

1000 :20.) 
زاییده تراوشات فکری نخبگان و ، گوی نیازهای آن است. علوم انسانیگر وضعیت جامعه و پاسخنشان، علوم انسانی .0
رارفتن برای ف، دهد و از سوی دیگرود را نشان میوضع موج، سوگوی مسایل جامعه خاستگاه خویش است. علوم انسانی از یکپاسخ

جامعه  1ازیسحاصل نمادینه، شهری است. بنابراین علوم انسانیپس دارای یک لبه ایدئولوژیک و یک سویه آرمان، کوشداز آن می
. بخشندهوم خاص میمعنا و مف، موضوعات و مسایل، ها اعتبارساز هستند و به مفاهیم(. انسان00: 1000، )خورسندی طاسکوه است

هر  تصویر یک نظریه از، شود. بنابراینها ارتباط دارد و این مفاهیم از واقعیات اجتماعی اخذ میعلوم اجتماعی با مفاهیم و نظریه
مشکالت و محدودیت خاص خود را خواهد ، با شرایط و مسایل همان جامعه انطباق دارد و کاربرد آن در جاهای دیگر، ایجامعه

ارتباط با مفاهیم جانبی ، 3مندیتاریخ، 2خاطر ماهیت اعتباریبه، گیردمفاهیمی که از طریق خصلت اعتبارساز انسان شکل میداشت. 
، حتی اگر طبیعت به دانشمندان، ها دارد. بنابراینها و مکانتفاوت محسوس با مفاهیم مشابه اعتباری در سایر زمان، و مبادی خود

لزوماً پاسخ مشابه به دانشمندان ، هاآن 5دلیل ماهیت اعتباری و تفاوت مبانی و مبادیبه 4هیم اجتماعیمفا، های مشابه بدهدپاسخ
از کشوری به کشوری و از فرهنگی به فرهنگ ، ... ( و030: 1002، دار )مؤمنیسرمایه، بازار، دولت، دهد. مفاهیمی مانند مالکیتنمی
، مؤمنی) ممکن است معرفت علمی را با دشواری مواجه سازد، سامحه در تعمیم مفاهیممتفاوت است و غفلت از این تفاوت و م، دیگر

1002 :033.) 
حاکم  ها و ایدئولوژیسیاست، هاجانبداری دارد؛ زیرا مرتبط با دولت، نسبت به کاربرد اجتماعی خود، ویژه علوم اجتماعیعلم به

 ،سوگیری دارد که در انتخاب موضوع، در جامعه به عهده دارد ولی گاهی علم نسبت به وظیفه مخصوصی که، بر هر کشور است
را مربوط به حقایق و مسایل علمی است؛ زی، شود. گاهی جانبداری علمجانبداری آن آشکار می، بررسی نوع مشکالت و سایر مسایل

دهد ان میتمایل نش، های پیشینیبه تأکید بر بعضی از یقینیات و ارزش، علم به سبب طبیعت خاص هر جامعه در هر برهه از زمان
این امر باعث  .(1000)رفیق حبیب،  جانبداری دیدگاه علمی در قبال کشف برخی حقایق و ترک بعضی دیگر است، که نتیجه آن
 ،اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. از این رو، ایدئولوژیک، های متفاوت علمی در کشورهای دارای شرایط سیاسیهگسترش نظری

ی شناسی شوروی بر روحیه جمعی و برابردر حالی که روان، فردیت و رقابت تأکید دارد، شناس آمریکایی بر مفاهیم شخصیتروان
 (.70:  1002، )العطاس افراد نسبت به یکدیگر تأکید داشت

کشورهای غیرغربی و از جمله کشورهای  شود.موجب انتقال فرهنگ خاستگاه آن به مناطق واردکننده می، انتقال علم .0
خواند و امکانات انسانی و اقتصادی خود را در اسالمی بر اساس مدعای علم مدرن که این دانش را میراث مشترک بشریت می

های معرفتی خود را ارزیابی کردند و مشخص شد که این علم با حوزه، بردبه کار می جهت ترویج و گسترش آن در حوزه فرهنگی
، رادنعی)قا جزیی از فرهنگ و اخالقیات اجتماعی غرب است و با آن ارتباط دارد، فرهنگ جوامع خاستگاه خود پیوسته است و آن علم

1072 :10 .) 

                                                 
1. Symbolization  

2. Mentally-Positedness Nature 

0. Historicality 

0. Social Concepts 

0. Foundations and Principles Difference  
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سازی این حوزه علمی و مخالفین ورود علم ز ادله موافقین بومییکی دیگر ا، عدم کاربست علوم اجتماعی در مناطق دیگر .0
رود توان مانند آنان شد و ودهد که با تقلید از دیگران نمیحقایق نشان می، و تکنولوژی غرب است. از نظر طرفداران این رویکرد

هی علم دظاهر تجربه علمی نه نقش توسعه ،یافتههمراه نیست. با ورود علم جدید از کشورهای توسعه، هابا نتایج مثبت آن، آن دو
یی که هامفاهیم و روش، روبا شرایط اجتماعی محل پیدایش آن مرتبط است. از این، شود؛ زیرا نقش علم در پیشرفتمنتقل می

که با ی است ابلکه ابتکارات تازه، است های گذشته نبودهمبنای پیشرفت در تمدن، استباعث پیشرفت کشورهای خاص گردیده 
باعث محرومیت از پیشرفت حقیقی است. پیشرفت واقعی در گرو ، فرهنگ مبتکر خود سازگار است. بنابراین انتقال علم از دیگران

 (.1000: )رفیق حبیب ای است که با خصوصیات فرهنگی جامعه سازگار باشدتوان ایجاد الگوهای علمی و سبک زندگی تازه
شناسی جهانی را برد و جامعهشناسی را زیر سؤال میشمولیت جامعهادعای جهان، جتماعیشمولی علوم ارویکرد عدم جهان .0

شمولیت فرضیه جهان، این رویکرد، شناسیکند. از نظر معرفتشناسی غربی و امپریالیسم نظری غرب قلمداد میمترادف با جامعه
 2گراییو عینیت 1گراییبرد. واقعشناسی زیر سؤال میو جامعهعلوم انسانی ، شناسی را با به پرسش کشیدن علمالگوهای نظری جامعه

( و مباحث جدید فلسفه) 5گراییبا رویکردهای جدید) مانند سازه، از طرفی، شدقلمداد می 4گراشناسی اثباتمعرفت 3فرضکه پیش
مباحث جدید علم و همچنین با تنش درونی در مواجهه با مفهوم و ، ( نقد شده است و علوم انسانی8هایدگر، 7هوسرل، 6مانند باشالرد

جامعه به مفهوم ، شناسیاگر موضوع جامعه، رو است و از سوی دیگرروبه 9بیش از هر زمان با چرخش تاریخی، های خودروش
 رتواند در هر زمینه با تکیه بمسایل خاص و سنت مختص به خود دارد و نمی، ایشناسی در هر جامعهجامعه، انضمامی آن است

نشانگر  ،شناسی آمریکایی و آلمانی در دهه هشتادکاربرد داشته باشد. جدال میان سنت جامعه، مکانزمان و بیهای بینظریه و روش
ینه مشخصاً سنجش رابطه نظریه و زم، بلکه مرکز ثقل اصلی بحث، مطرح نیست، صرفاً میان شمال و جنوب، آن بود که این بحث

 (.220-220: 1002، )شریعتی کاربرد آن است
اهل علم در ، های تعاملی علم عرضه کرد که بر اساس آنرویکرد متفاوتی را از ارزش، 13با طرح مفهوم پارادایم، توماس کوهن

ناختی ششناختی و روشصرفاً از عناصر معرفت، هاپردازند و این پارادایمهای پارادایمی به فعالیت علمی میدرون الگوها و منظومه
 ،تأثیر دارد. پارادایم، شناختی در ساختار پارادایمشناختی و غایتزیبایی، 11شناختیهستی، بلکه عناصر متافیزیکی، دشوساخته نمی

ضیات فرهنگی مقت، بلکه نوعی ویژگی اقتضایی دارد و از جمله مقتضیات تکوین یک پارادایم، صفت انتزاعی و ثابت جهانی ندارد
فرهنگی  -بلکه فرایندی اجتماعی، تفاوت دارد؛ زیرا علم را نه محصول برج عاج، مانی مرتنیبا تصویر آر، است. این توصیف از علم

: 1002، خواه)فراست عوامل اجتماعی و معانی فرهنگی حتی بیرون از اجتماع علمی پیوند دارد، هابیند که با منافع و تعلقات گروهمی
120.) 

مبتنی بر آزمایش  10ای نابعلم صرفاً یک فرایند مشاهده، م بود که مطابق آندر عل 12گرایانهشاهد تأمالت فرااثبات، فلسفه علم
ه معنای ب «هاپارادایم»ها و شرایط خاص است و عناصر غیرعلمی در بلکه فرایندی اجتماعی و مرتبط با زمینه، نیست 10ناب تجربی

                                                 
1. Realism  

2. Objectivism 

0. Postulate 

0. Epistemological Positivism  

0. Constructivism  
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7. Husserl 
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مراحل مختلف فرایند علمی و الگوهای رفتاری و کند و در نفوذ می، به معنای الکاتوشی آن «های پژوهشیبرنامه»کوهنی آن و 
 نماید.و سبک تبیین و تفسیر دخالت می 0مدل تحلیل، 0سازیمفهوم، 2ساخت فرضیه، طرح مسأله، 1تعاملی دانشمندان مانند مشاهده

 : ها عبارتند ازآناند که اهم استناد نموده، سازی به ادله و راهبردهای متعددسازی در ضرورت بومیطرفداران رویکرد بومی
 «تأکید بر ناکارآمدی این علوم در تحقق آرمان پیشرفت کشورهای غیرغربی؛ 
 مثابه سنگ زیرین علم جدید؛گرایی بهتفکر اثبات 0شناختیو روش 0شناختینقد معرفت 
 علم غربی و تعارض آن با دین؛ 7گرایانهنقد مبانی انسان 
 علم غربی؛ مثابه بدیلتأکید بر کارآمدی دانش بومی به 
 تأکید بر استعمار علمی و سوءاستفاده کشورهای غربی از علم جدید برای تحکیم و تداوم سلطه؛ 

 دی نابو، توسعه سالح کشتار جمعی، تأکید بر پیامدهای مخرب علم جدید در تخریب محیط زیست
 های فرهنگی؛منابع اقتصادی و تخریب ارزش

  ناتوان از پردازش آن است؛، زندگی که علم جدیدتأکید بر قلمروهای متافیزیکی معنادهی به 

  افشای پرونده محققان غربی که به جاسوسی در کشورهای غیرغربی پرداخته یا منافع این کشورها را
 اند؛به نفع کشورهای غربی به خطر انداخته

 و بدون مثابه افراد ضداجتماع نقد اخالقی عالمان و علم جدید با اشاره به دانشمندان علم جدید به
 (002: 1002، )فاضلی «اصالت

 راه توسعه علوم انسانی
دلیل کارکرد این علوم در جامعه مدرن امروزین است. نقش علوم انسانی در جوامع مدرن امروزی شناخته شده است و اهمیت آن به

 کمک به رشد عقالنیت و تعالی، بخشی اجتماعی و سیاسی به افراد جامعهتوان به آگاهیهای این علوم میاز کارکردها و کارویژه
اه هایی مواجه بوده است وبا نگجانبه جامعه و غیره اشاره کرد. وضعیت و جایگاه علوم انسانی در ایران با چالشتوسعه همه، فرهنگ

رد. ساس کاح، درک کرد و با چشم مشاهده نمود و با سراسر وجود، ماندگی آن رابا عقلتوان عقبدقیق به روند تولید و رشدآن می
محتوای  ،کمیت و کیفیت کتب و مقاالت منتشره در این زمینه، مقایسه تولید علوم انسانی و اجتماعی در ایران نسبت به دیگرکشورها

، حوزه التحصیالن اینوضعیت فارغ، ها و رساالت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان علوم انسانی و اجتماعینامهپایان
ای نمونه ،هایی ازاین قبیلها و مؤلفههای علوم انسانی در قیاس با سایر بخشهای آموزشی و پژوهشی رشتهدجهمیزان تخصیص بو

 از مصادیق این مدعا است. 
توان گفت که رشد و توسعه علوم انسانی منوط به تمایزپذیری ساختی نهاد علم از می، شناسی علمبا عنایت به مباحث جامعه

است. ضعف عمده علوم انسانی و اجتماعی ایران در شرایط فعلی همان ضعف موجود در دوره تأسیس آن  های کشوردیگر ساخت
رح تحقیق و پارادایم ط، روش، مکتب، بایستی با ابتنا بر نظریه، یعنی فقدان مبانی علمی است. علوم انسانی مبتنی بر مبانی خویش

تار جامه عمل بپوشاند. ساخ، تثبیت خود و تمایز ساختی خویش خاص خود) انسان شناسی فلسفی( حرکت کند تا بتواند به
راروی خود پذیر فبخش علوم انسانی از وضعیت آسیبراهگشا و نجات، ویژه علوم انسانیپاندولی و دکانی علوم به، المعارفیدایره

 نیست.
های گارنده این است که از آنجایی که بنیانادعای اصلی ن، های ذکر شده در مقاله حاضرها و گرایشبا توجه به رهیافت: راهکار

د بر پویایی و رشد علوم انسانی در هر جامعه و تمدنی بای، شناسی فلسفی مختص خود استوار است علوم انسانی غرب بر پایه انسان
. در خود استهای خاص شناسی موجود در آن فرهنگ و تمدن اتفاق بیفتد. نگاه تفکر غرب به انسان دارای ویژگیاساس انسان

                                                 
1. Observation 
2. Construction of Hypothesis  
0. Conceptualization 
0. Model of Explain 
0. Epistemological 
0. Methodological 
7. Humanism 
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ی شناسی اسالم و غیر غربهای فلسفی غرب انسان و مفهوم آن امری متفاوت از شرق و باالخص از فرهنگ و انسانمکاتب و نحله
 است.

دارای خرد خودبنیاد می باشد که محور علوم انسانی ، آزاد و فردیت یافته، غربی انسان به مثابه موجودی عقالنیه در اندیش
سکوالریسم است. سکوالریسم به حذف یا ، در شرایط فعلی نگرش غالب و حاکم بر جامعه غربی» ی دهد.مدرن را تشکیل م

عقالنیت  ،علم، مدیریت، حکومت، از قبیل سیاست، های مختلف حیات انسانیبیاعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در ساخت
« طلب استترس یا حاکمان قدرت، امری غیرواقعی و زاییده جهلدین و خدا ، اخالق و... گرایش دارد. براساس سکوالریسم الحادی

الزمه این دیدگاه آن است که آفرینش : توان گفتمی، گونه واقعیت خارجی ندارند. به این ترتیب( و هیچ02: 1000، پورفر)نقی
جهان : توان گفتالریستی میهمچنین بر مبنای اندیشه سکو .یک امر زمینی است و به خدا ربط ندارد، موجودات ازجمله انسان

: ب1003، ید)جاو موجود خود پیدایش و انسان نیز بخشی از همین جهان طبیعت است که براساس یک فرایند تحولی پدید آمده است
100) 

یاسی س، تمامی مفاهیم و مفردات موجود در علوم انسانی مدرن ریشه در همان نگاه فلسفی غرب به انسان دارد. مفاهیم اجتماعی
شناسی انسانه روابط اجتماعی و غیره بر پای، انتخاب، مشروعیت، فردیت، حقوق شهروندی، مدنیه جامع، و فرهنگی از قبیل آزادی

ها و موضوعات مختلف علوم انسانی مدرن نیز ها و دیسیپلینبر آن موضوعات و حتی رشتهاند.عالوهفلسفی مختص خود بنا شده
جودیت شناسی ارتباط مستقیم با مودون شک تصویر ارائه شده از انسان در انسانب انسان است. متأثر از همان رهیافت فلسفی به

وعی شناسی از جهت تأمین اصل موضآید. در واقع انسانعلوم انسانی دارد؛ چرا که هیچ علم انسانی بدون شناخت انسان به وجود نمی
 شناسی و... دارای اهمیت است. به عنوانروان، شناسیجامعه، سیاست، اداقتص، هنر، ادبیات، کالم، حکمت: برای علوم انسانی مانند

انسان یا حیوانی پیچیده خواهد بود که با ، ها شویم از آنجا که در این فرضمثال اگر ما منکر وجود سرشت مشترک بین انسان
وجودی که هر انسانی مها دست یافت و یا اینها و رفتار و روابط آنتوان به شناخت قوانین حاکم بر انسانتوسعه علوم حیوانی می

هایی نهتوان با بررسی یک نمونه یا نمونمی، صورتشود که در اینهای دیگر تلقی میمنحصر به فرد و با دنیایی متفاوت از انسان
انی به مفهوم ه علوم انسها دست یافت و در نتیجاز آن و کشف قوانین حاکم بر هر یک به قانونی عام و فراگیر نسبت به دیگر انسان

  .معنی خواهد بودرایج آن بی
هدف نخستین و نهایی زندگی انسان ، های گوناگونی دربارة هدف از زندگی انسان وجود دارد. از نظر اپیکوردر غرب دیدگاه

نج دایم معنای فقدان ر هاو لذات را بت. پذیر نیسجویی امکانسعادت نیز جز از طریق لذت، دستیابی به لذت است و حتی از نظر او
لذت  .که مالزم با درد و رنج است و نیز لذت در سکون تفکیک میکند، جسمی و روحی میداند و آن را به دو دسته لذت در حرکت

طرفدار این نوع ، لذت دوستی اینگونه است. اپیکور، مثالً .کندفاقد درد و رنج است و آدمی را دچار آالم جسمی و روحی نمی، اخیر
(. طرفداران مکتب رواقی هدف از زندگی انسان را در ابتدا شناخت طبیعت و زندگی بر وفق آن 100: 1077، )نصری ت استلذ

، نصریدانند )شجاعت و سخاوت و آزادی می، عدالت، هدف از زندگی را دستیابی به فضایلی همچون حکمت، دانسته و سپس
انسان آن هنگام انسان است که به : گویدزندگی زمینی است. او میهدف زندگی پرداختن به تن و ، (. از نظر نیچه020: 1077

ای غریزی باید به جنبه حیوانیت و نیازه، انتظار تفکر و تعقل داشته باشیم، پیش از آنکه از انسان، حیوانیت او توجه شود. از نظر او
در  ،نیازهای حیوانی او باشد. با توجه به آنکه عقل و نطق نیز باید در خدمت حیوانیت بشر و ارضای، او توجه کنیم و مهمتر آنکه

تفکر  ،نظر بسیاری وجود دارد. اما در اوضاع فعلی تفکر غالب بر غرب تفکر غالب مغرب زمین در مورد هدف زندگی انسان اختالف
تفاده از متاع و اس قدرت، ثروت، لذت، هدف از زندگی انسان، دنیایی بودن است. براساس این تفکر سکوالریستی و این، اومانیستی

  .(1023، و مزایای طبیعی و مادی است )واثق
عبارتی شناسی دینی است بهانسان، شناسیاسالمی و در فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی نوع غالب انسانه در ساحت اندیش

یات دینی و گفتمان سان از منظر ادبریزی شده است. یعنی نگاه به انشناسی دینی پایهانسانه نگاه سپهر فکری به انسان بر پای، دیگر
ه و پرداخته همین نگاه دینی به انسان ساخته ریزی شود ضرورتأ بر پایشود. اگر بناست علوم انسانی پایهدینی موجود نگریسته می

شناخت  ن و قوتشناسی دینی با مفاهیم و مفردات خود امکاشود. اما مهمترین سوال در این مقال این است که آیا پارادایم انسانمی
 های انسان معاصر را دارد؟نیازها و عالیق و حتی بحران

های مختلف درباره رشد و علوم و نیز با امعان نظر به مبانی انسان شناسی فلسفی غرب در علوم ها و پارادایمبا توجه به رهیافت
شمولی واقع مطلب این است که با توجه به بعد جهانی و جهان، انسانی مدرن و تجربی و انسان شناسی دینی موجود در اسالم و ایران
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می توان برخی از اصول و متدولوژی علوم انسانی غرب را در شناخت و بررسی انسان معاصر را مورد استفاده قرار داد و با ، علوم
د شناسی مختص خوا کمک انسانانسانی بعلومه مفاهیم و موضوعات مختص جهان بومی را در پهن، هااستفاده از آن اصول و روش

 پدید آورد.

 گیرینتیجه
ی اجتماعی یعنی گفتمان جهانی علوم انسانی و گفتمان بوم -در این نوشتار تالش شد با مرور بر دو گفتمان غالب بر علوم انسانی

ک از گردد که کدام ی میزان قرابت هر یک از این دو گفتمان کالن با ماهیت علوم انسانی سنجیده شود و مشخص، علوم انسانی
متناسب با ماهیت علوم انسانی و قادر به تأسیس نظام دانش علوم ، های خویشگفتماناین دو گفتمان با مجموعه رویکردها و خرده
 سازی علومسازی و بومیهای گوناگون از ادبیات جهانیباشد. با آشنایی اجمالی با قرائتانسانی پایا و پویا در کشورهای مختلف می

گذاری آموزشی جوامع گوناگون بر اساس و تأمل در تجارب سیاست، مخالفان و موافقان این دو گفتمانه انسانی و اجتماعی و ادل
دو گفتمان اوالً ریشه در مباحث رابطه  شود که هر یک از ایناین نتیجه حاصل می، رویکردهای ناشی از هر یک از این دو گفتمان

م انسانی گفتمانی علوه مجادل، ها مشخص نشوددارد و تا رابطه این دو در پرتو تشابهات و اختالفات آنعلوم انسانی و علوم طبیعی 
شرایط و تحوالت روابط شرق و غرب و جهان سوم و جهان اسالم بوده ، پذیرد. ثانیاً متأثر از ماهیتجهانی و بومی نیز پایان نمی

همه  تر ازخوردار است و با مباحث مزبور همراه و عجین شده است. رابعاً و مهماست. ثالثاً از یک بنیاد سیاسی و ایدئولوژیک بر
و جامعه  دارای خوانش خاص خویش از انسان، که برخاسته از نگرش به انسان و جامعه انسانی است که هر مکتب و دیدگاهیاین

 اجتماعی است. -علوم انسانی، و به تبع آن
مدعی ترسیم و ارائه نقشه جامع و مانع در باره علوم انسانی هستند و این ، لوم انسانیهر یک از دو گفتمان جهانی و بومی ع

ادعا به جدال گفتمانی حامیان و مخالفان این دو گفتمان منجر شده است و این مجادله در ایران هنوز ادامه دارد. اما حاصل نوشتار 
هیچ ، های آناعتباری گزاره -یعنی ماهیت دوگانه حقیقی، نسانیحاضر این است که با عنایت به ابعاد ماهوی نظام دانش علوم ا

یک از دو گفتمان مزبور به تنهایی قادر به تأسیس و هدایت نظام دانش علوم انسانی در جوامع و کشورهای مختلف نیست. در 
اص سو و اقتضائات خان از یکشمول انسای جز تعامل دو گفتمان جهانی و بومی علوم انسانی حاوی ثابتات عام جهانچاره، نتیجه

م و های دو گفتمان مزبور برای تغذیه ابعاد عاگیری از یافتهبایستی با بهره، بوم او از دیگر سو نیست. از این روفرهنگ و زیست
نسانی ااجتماعی کوشید؛ زیرا کیفیت ترکیب تعاملی دو گفتمان جهانی و بومی علوم  -ثابت و خاص و متغیر نظام دانش علوم انسانی

سرفت شاخص پیشرفت یا پ، نه طرد و نفی یا تحمیل و تسلط یکی از این دو بر نظام علمی جامعه، در سایه واقعیات و اقتضائات
 باشد.علمی یک کشور می
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