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 طرح جایگاه دانش بومی/محلی در الگوی بومی توسعه )توسعه محلی(

 1ولی اله رستمعلی زاده

 

 

 

 چکيده

کشد. هد  ابتدایی این مقاله  را به بحگ می« جایگاه دانش بومی/محمی در الگوی بومی توسعه»این مقاله امکان طرح 

است. این  "توسعه"و دیگری طرح مسئمه خودِ  "رو  و راهبرد توسعه"طرح دانش در دو بعد از توسعه یعنی 

انی مورد قبول است و راه و الگوی رسیدن به آن بندی از این جهت اهمیت دارد که مفهوم و اهدا  توسعه زم تقسی 

های آن  گیرد. مسئمه دوم اما مربوط به خود توسعه، سب  توسعه، تعری  از آن و اهدا  و ارز  مورد مداقه قرار می

توان از دانش  بندی کرد؟. هد  دیگر مقاله این است که آیا می توان تعری  و شک  است. اینکه آیا خود توسعه را ه  می

بومی در رو  و راهبرد توسعه و در صورت امکان از الگوی بومی توسعه صحبت کرد و اینکه کدام دانش و با چه 

شود. در  تواند به الگویی از توسعه دست یابد و نهایتاً اینکه تکمی  خود توسعه چه می شناسی می شناسی و معرفت رو 

های هر کدام پرداخته شود. همچنین  دانش بومی و مولفهاینجا تال  شده است که به تفکی  دانش جهانی ارسمی( و 

های موجود،  ها و چالش ارتباطات میان توسعه متعار  و گفتمان توسعه با دانش رسمی باز شود. با توجه به فرصت

محمی در اشکال الگو، رو  و راهبرد توسعه بصورت روشن ادر ی   –توان از دانش بومی در طرح توسعه بومی  می

 هایی مدد جست. حدود بخصوگ توسعه روستایی( و در تعری  خود توسعه با تردیدمنطقه م

 

 کلمات کليدی: دانش بومی، دانش رسمی )ج انی(، توسعه، توسعه بومی )محلی(. 

 

 . مقدمه1

کنند و  امروزه توسعه ی  آرمان جهانی است و همه جوامع و کشورها برای رسیدن به توسعه و توسعه یافتگی تال  می

ها و راهبردها  برند. برای دستیابی به توسعه نیز تاکنون انواع مدل ه ابزارهای خود را در راه رسیدن به آن به کار میهم

های خاصی برای  ها، نیازها و ترجیحات خود از راه مطرح شده است و کشورهای مختم  نیز بنا به امکانات، قابمیت

ها و  ها، رو  ان چنین مطرح نمود که برای رسیدن به توسعه مدلتو اند. بنابراین می رسیدن به توسعه بهره جسته

                                                           
0
 ،کشددور جمعیددت تخصصددی و جددامع مدددیریت و مطالعددات موسسدده وممددی هیددات وضددو و توسددعه شناسددی جامعدده . دکتددری 

v.rostamalizadeh@gmail.com 
 

 انديشكده: علممرتبط با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

021 

 

توانی  از مدل، رو  و راهبرد بومی توسعه نیز بحگ  ها ما می راهبردهای متفاوتی وجود دارد. با فر  پییر  این گزاره

 نمایی . 

ها چیست؟،کدام دانش و اما مسئمه این است که در صورت بحگِ مدل، رو  و راهبرد بومی توسعه، دانش رسیدن به این

توان از دانش بومی در  تواند به الگویی از توسعه دست یابد؟ و نهایتاً اینکه آیا می شناسی می شناسی و معرفت با چه رو 

 تواند کارساز باشد؟  رو  و راهبرد توسعه یا بطور کمی در الگوی بومی توسعه صحبت کرد و در کجا و چگونه می

ها در گیر زمان و  برخاسته از تجارب و زندگی انسانها در ی  زیست بوم خاگ است. انسان دانش بومی، دانشی است که

مندی از طبیعت و محیط اطرا  و با توس  به آزمون و خطا پیرامون خویش به شناختی از  کوشش در بهره

آنها است. در وین شوند که ه  مسئمه و ه  رو  ح  آن متعمق به خود  های محیط پیرامون خویش نائ  می ناشناخته

هایی برای بهبود و  حال توسعه بومی نیز راهی است که مردمان بواسطه زندگی در ی  محیط خاگ، ابداوات و رو 

ها و  توسعه زندگی خویش، منطقه، مح  و کشور خود دارند. توسعه در اینجا لزوماً توسعه مورد بحگ در نظرگاه

غربی نیست. توسعه بومی کمی بهبودی در وضعیت زندگی و محیط های معمول توسعه و به نووی توسعه  استراتژی

هایی  کنی. بطور مثال نمونه مهاجرانی که از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و در آنجا نهادها و تشک  است نه بنیان

زا  ه درونکنند ی  مدل توسع هایی را ارسال می خودجو  ایجاد کرده و برای توسعه روستای مبدا خود وجوه و سرمایه

های زادگاهی آنها جزء این مدل  های تهران و انجمن و بومی است و دیکته شده از جایی و سازمانی نیست. نمونه دریانی

توان  (. به همین نحو می0713گیرد که ی  الگوی بومی برای توسعه روستایی در ایران است ارستمعمی زاده،  قرار می

زا( یعنی  توانی  از توسعه بومی ادرون شورها بومی تمقی نمود. وقتی ما میتوسعه کشورهای غربی را برای خود آن ک

توانی  از دانش بومی نیز برای چنین  ای که برخواسته از ی  منطقه و زیست بوم ویژه است صحبت بکنی  می توسعه

که  توسعه ای مدد بجویی  چون در این توسعه، ه  مسئمه و ه  رو  ح  آن محمی و بومی است. به طوری

بیند.  های وممی می سیدحسین العطاس این گونه دانش را در هماهنگی کام  میان سه سطح فرانظریه، نظریه و فعالیت

های  شناسی مطالعه مسائ  افرانظریه(، بررسی مسائ  بومی انظریه(، و ح  مسائ  بومی افعالیت به وبارت دیگر، رو 

آید،  ای که در نتیجه این گونه از وم  ورزی در جامعه پدید می . توسعهوممی(، در ارتباطی هماهنگ با یکدیگر قرار دارند

 (.003،گ 0713ای برخاسته از درون است اباقری،  توسعه

در اینجا پس دو مسئمه وجود دارد یکی درانداختن رو ، راهبرد و الگویی برای توسعه است و دیگری طرح مسئمه خود 

ای که شاید مردمان کشورهای در حال توسعه و مردم  از ه  جدا نیستند توسعهتوسعه است. البته لزوماً این دو مسئمه 

ای است که کمی بهبودی در وضع زندگانی آنان ایجاد نماید نه آنچیزی که به نام  فقیر به دنبال آن هستند توسعه

 کنی . ندی میبرد. در هر صورت برای تبیین بهتر مسئمه ما تقسی  ب توسعه همه زندگانی آنان را به یرما می

زمانی مورد قبول است و راه و الگوی رسیدن به « توسعه متعار »بندی از این جهت اهمیت دارد که مفهوم  این تقسی  

بندی  توان تعری  و شک  است. اینکه خود توسعه را ه  می« توسعه»گیرد. مسئمه دوم که خود  آن مورد مداقه قرار می

شود. دانش جهانی  تباطی میان گفتمان توسعه و الگوی رسیدن به آن برقرار میابومی و محمی( کرد. در اینجا ی  ار

کند و ه  خود توسعه را. اما ناگفته واضح است که اگر بخواهی  بر  مسمط همراه با قدرت، ه  رو  و الگو را مشخص می

های متفاوت با توجه به  و رو های جهانی آن را بپییری  از الگو  روی توسعه و اهدا  آن بحگ نکنی  و تعاری  و آرمان

 تواند باشد. توانی  بحگ نمایی . ژاپن نمونه خوبی از این رو  می های مختم  می ها و توانمندی ارز 

شود. یعنی ه  از مسیر و ه  از  اما اگر بخواهی  از خود توسعه ه  بحگ کنی  در این صورت مسئمه کمی بررنج می

شوند. چون در توسعه بومی تال  داری  با  زا این دو با ه  یکی می ی و درونکنی . اما در توسعه بوم هد  صحبت می
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ای به نقطه دیگر که در آن کمی بهبودی حاص  شده  ها از نقطه ها و مکان های انسان ها و توانمندی استفاده از ظرفیت

 است حرکت کنی .

  صاحب نظران است. مجمووه دانش توان گفت که طرح الگوی بومی توسعه مورد پییر پس بطور خالصه چنین می

کند. بنابراین سوال این  است که در این تشخیص، آیا دانش بومی ه   نیز راه، مدل و الگوی توسعه را مشخص می

تواند راهگشا باشد و اینکه جایگاهی در طراحی الگوی بومی توسعه دارد و در ک  اینکه بحگ از دانش بومی در  می

 های رقیبی دارد؟ دانش بومی در کشورهای درحال توسعه چه مخاطرات و جبهه توسعه بومی مجاز است؟ طرح

 

 . مبانی نظری2

 . دانش ج انی و دانش بومی2.1

شناسی  شناسی، رو  دانش رسمی دانشی است که ه  اکنون در نهادهای دانشگاهی و دانش بنیاد و با توجه به معرفت

عد از رنسانس و در وصر مدرن در مررب زمین ریخته شده است. های آن ب و فمسفه خاگ خود در جریان است و پایه

این دانش برای رسیدن به شناخت و معرفت و مسئمه یابی دارای منطق و قوانینی است که مورد اجماع و وثوق نهادهای 

در ای وقیده دارند که این دانش رسمی متعار ، با قدرت در ارتباط بوده و  دانش و صاحب نظران دانش است. وده

زمینه سیطره بر کشورهای جهان سوم و استعمارگرایی آنها نقش دارد کاری که بنا به وقیده پسااستعمارگرایان و 

های مختمفی است که  ها و حوزه دهد. دانش رسمی امروزه دارای شاخه پساتوسعه گرایان، توسعه متعار  انجام می

 ست.بندی در آن وموم طبیعی و وموم اجتماوی ا مهمترین تقسی 

رسد اما به نحو بارز در قرن  شان به رنسانس و قرون پانزده  و شانزده  می های تاریخی وموم جدید اگر چه ریشه

های دانشگاهی جدید به تمام جهان بسط یافتند.  نوزده  ظهور کردند و در قرن بیست  در قالب نهاد دانشگاه و رشته

های دانشگاهی جدید را نیز  وز  والی به سب  امروزی، رشتهکشورهای غیرغربی بعد از تاسیس دانشگاه و نهاد آم

(. از دوره پس از رنسانس دانشمندان وموم 10-1، گ 0711تاسیس کردند و وموم نوین را توسعه دادند افاضمی، 

از دانستند و  شناسی وموم طبیعی می روی از رو  های این حوزه را مشروط به دنباله اجتماوی وموماً ارز  وممی گزاره

. با ظهور پارادای  نیوتونی این رویکرد استحکام بیشتری  آمدند این رو، در جستجوی تبیین ومی مسائ  اجتماوی بر می

توان به حقیقت امور وقو  یافت. رو  اصمی تحقیق در  پییری می یافت و گمان بر این رفت که با تکیه بر اص  تقمی 

بندی آن رفتار و تعمی   ناسایی، مطالعه رفتار امر تجزیه شده، جمعچنین چارچوبی وبارتست از تجزیه موضوع مورد ش

آن به کمیت موضوع مورد بحگ بود. در چارچوب چنین رویکردی، روابط ومت و معمولی و کش  آن دغدغه اصمی 

به بود. به وبارت دیگر، برای تبیین معمول « کفایت ومت برای معمول»ها نیز  شد و محور تبیین پژوهشگر محسوب می

شد. جز ومت و این مسئمه در ورصه وموم اجتماوی حتی محیط طبیعی و اجتماوی  هیچ چیز دیگری احساس نیاز نمی

 (. 001-6،گ 0711شد امومنی،  را نیز شام  می

ها و وضع  نگری وموم طبیعی و اجتماوی و پیگیری روابط ومت و معمولی میان پدیده بنابراین دانش رسمی با ی  شک 

های مختم   های جهانی و در حوزه گستری و وام بودگی است یعنی قوانین ثابت در ورصه پی ادواهای جهان قوانین، در

های  گیاران اولیه وموم اجتماوی در اواخر قرن نوزده و اوای  قرن بیست طرفدار بکارگیری رو  است تا جاییکه پایه

 شوند. وموم طبیعی در وموم اجتماوی می

های زیسته در  ی دانش ضمنی او نهفته( تجربی، دانش رسمی و کدگیاری نشده، حاص  تجربهدانش بومی نیز به معنا

تواند ه  توسعه پیدا کند و  با آن است که می« اندرکنش»ی  موقعیت خاگ محمی است و وم  جهانی تنها از طریق 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

022 

 

نوبی و در حال توسعه، بربیاید ه  به کار رفع نیازهای واقعی محمی در اطرا  و اکنا  جهان و به ویژه در کشورهای ج

تواند دو گونه معنا در ذهن متبادر  (. با توجه به دانش رسمی و جهانی، دانش بومی می011، گ 0711افراستخواه، 

نماید: دانشی که وابسته به ی  بوم خاگ است و دانشی که از دانش به معنای کمی جدا شده و به اصطالح بومی شده 

 است. 

هایی با ه  دارند، زیرا دانش جهانی صرفاً به سبب هر سطحی از  تفاوت« 0دانش بومی»و « 0میدانش مح»دو مفهوم 

این معنا را به ذهن « صفت بومی»کاربرد در ی  موقعیت خاگ، ممکن است محمی تمقی بشود، اما اتصا  دانش به 

کند اهمان،  یهای ی  اجتماع خاگ و با واقعیت اجتماوی نسبت پیدا م سازد که دانش با زبان، سنت و ارز  متبادر می

 (. 011گ 

( نیز بر این وقیده است که دو تمقی متفاوت از وم  بومی وجود دارد. تمقی اول دانش بومی را وبارت از 0711مومنی ا

ذخیره دانش تجربی پیشینیان در نظر گرفته و در وین تاکید بر ضرورت استفاده از ذخیره دانش جهانی به صورت 

ی  ذخیره دانش بسیار مه  دیگر که در درون جامعه و در طی قرون و اوصار شک   خواهد که به هوشمندانه تنها می

گرفته نیز توجه شود. در این تمقی از دانش بومی بحگ یا این یا آن مطرح نیست بمکه فقط بحگ بر سر جمب توجه 

معین شک  گرفته و  دوباره نسبت به ی  ذخیره بسیار وظی  دانایی است که به تدریج و در طول تاریخ در ی  جامعه

میان دانایی و نیازها و اقتضائات محیطی رابطه منطقی و معقولی برقرار کرده و صرفاً به واسطه خصمت تهاجمی 

رویکردهای نظری مدرنیستی به ویژه از دوران موج اول انقالب صنعتی تاکنون به صورت فزاینده تحقیر و تخطئه شده 

فنی -ز در وین ممکن و مطموب اما مشروط بودن استفاده از دستاوردهای وممیاست. رویکرد دوم نیز به این مسئمه نی

بودن دانایی به مثابه ونصر گوهری وم  بومی تاکید دارد. در این چارچوب ارکان وم  در « زا درون»جهانی بر خصمت 

زا و  که وم  درونشود  توضیح داده شده و تصریح می« نقد»و « ح »، «رو »، «مسئمه»های چهارگانه،  قالب مولفه

های معین که دو رکن از چهار رکن وم  هستند با تکیه  های ح  مسئمه تواند از رو  و تجربه بومی در وین حال که می

را نیز بخواهد از خارج وارد « نقد»و « مسئمه»بر ذخیره دانش جهانی استفاده کند و با آنها مشارکت داشته باشد اما اگر 

د شد. وارداتی شدن مسئمه و نقد به معنای درغمتیدن در شرایطی است که ما را نه قادر به کند با بحران روبرو خواه

کند و نه امکان خاتمه دادن به فرایند آزمون و خطاهای بی فرجام را برای ما فراه   مان می شناخت صورت مسائ 

 (.017-0، گ 0711سازد امومنی،  می

کند. او برای تبیین  م را در خصیصه بومی آن جستجو میشک  مطموب وم  در جهان سو»سیدحسین العطاس  

.  1گرایی ، و بومی0، بومی کردن وم 7خصیصه بومی وم ، به تفکی  و تمایزی میان سه مفهوم پرداخته است: وم  بومی

 شود. در این گونه از وم ، وم  بومی، وممی برآمده از درون ی  جامعه است و تاثیرهای بیرونی در آن مالحظه نمی

شناسی مطالعه  های وممی وجود دارد. به وبارت دیگر، رو  هماهنگی کاممی میان سه سطح فرانظریه، نظریه و فعالیت

های وممی(، در ارتباطی هماهنگ با  مسائ  افرانظریه(، بررسی مسائ  بومی انظریه(، و ح  مسائ  بومی افعالیت

ای برخاسته از درون  آید، توسعه م  ورزی در جامعه پدید میای که در نتیجه ان گونه از و یکدیگر قرار دارند. توسعه

توان گفت که وم  غربی معاصر، نووی وم  بومی است که مجمووه اجزای آن در سطوح مختم ، هماهنگ با  است. می

« گیرد. دهد، بر اساس همین وم  بومی شک  می یکدیگر است و توسعه و تحولی که در جوامع غربی رخ داده و می
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بومی کردن وم  با وم  بومی، متفاوت است. نخستین تفاوت این است که در این حالت، (. »003، گ 0713ی، اباقر

های خاگ آن  وم  نسبت به جامعه، بیرونی است و قرار است از بیرون به درون بیاید و با شرایط اقمیمی و ضروت

ات در وم  مورد نظر فراه  آید تا هماهنگی هماهنگی بیابد. دوم اینکه در بومی کردن وم ، ،زم است برخی ترییر

نگرد. از نظر وی، بومی کردن وم ، خود گامی در جهت  حاص  شود. العطاس بومی کردن وم  را به دیده مثبت می

( در حالی که العطاس وم  بومی و بومی کردن وم  را به 011اهمان:« جهانی کردن وم  و نفی سمطه استعماری است

گرایی، دیدگاهی منفی و انتقادی دارد. مراد وی از بومی گرایی این است که اصالت  در مورد بومی نگرد، دیده مثبت می

را به امر بومی بدهی  و هر گونه امر بیرونی را طرد کنی . نتیجه این امر در نحوه مواجهه با وم  غربی این است که 

زادبوم کشورهای اسالمی تعمق دارد، مطموب است  بگویی  هر چه به وم  غربی تعمق دارد، مطرود است و تنها آنچه به

 (.011-0اهمان، گ 

دهد که استفاده از دانش بومی یعنی ذخیره دانش تجربی پیشینیان که در طی قرون و اوصار  این توصیفات نشان می

ت. اما یابی و انجام نقد مثمرثمر اس کند که به منظور مسئمه شک  گرفته، ما را به ی  ذخیره دانشی رهنمون می

کند. جاییکه  تر می تر العطاس از وم  بومی، درک ما را از جایگاه دانش بومی در توسعه محمی و بومی روشن تعبیرغنی

های  شناسی مطالعه مسائ  افرانظریه(، بررسی مسائ  بومی انظریه(، و ح  مسائ  بومی افعالیت وی در آن رو 

ای که در نتیجه این گونه از وم  ورزی که در جامعه  و متعاقباً توسعه داند وممی(، را در ارتباطی هماهنگ با یکدیگر می

 داند. ای برخاسته از درون می آید، توسعه پدید می

 

 . توسعه متعارف و توسعه بومی )محلی( 2.2

توسعه مفهومی است که به صورت فراگیر بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. واژه توسعه در لرت به معنای 

های مربوط به آن است  است که در قالب نظریه نوسازی، لفا  همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارز « لفا »از خروج 

(. از زمانی که دنیای مدرن 3، گ 0710که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحمه سنتی خارج شوند اازکیا، 

 امروزین معنای به مانده بود. لیکن توسعه قبگیری و ورود به کشورهای و شک  گرفت اندیشه توسعه نیز در حال شک 

امرادی، « اندیشه توسعه دیدگاهی ذاتاً غربی است»است.  شده به صورت همه گیر مطرح دوم جهانی جنگ از بعد آن

مداران، (. بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست031( و در برگیرنده مضامین مدرنیته است اهمان، گ 030، گ 0710

نیافتگی  المممی و... به این فکر افتادند که همگان را از رنج توسعه های بین گران، دانشگاهیان، سازمانتوسعهریزان و برنامه

ها نوشتند؛ مضمون همه آنها این ها سردادند و کتابرهایی بخشند. بنابراین مجامع قدرت و دانش در باب توسعه سخن

مدار مبتنی بر وقالنیت  نابراین الگوهای فراگیر، ت  ومتی و غرببود که تنها مسیر واحدی به سمت توسعه وجود دارد. ب

غربی و برگرفته از تاریخ غرب برای توسعه در تمامی نقاط جهان که نسخه واحدی داشتند مطرح شدند. دیری نپایید 

ی تمام ویار که این مفروضات توسعه فراتر از نظریه و انگیزه اقتصادی آنچنان قدرت گرفتند که در هیات ی  ایدئولوژ

(، 61میالدی(، توزیع مجدد منابع ادهه  11ها و الگوهای پی در پی رشد ادهه  تجسمی واقعی یافتند. بنابراین استراتژی

 ( مطرح و اجرا شدند.11( و تعدی  اقتصادی ادهه31تامین نیازهای اساسی ادهه 

، گ 0713معضالت زیست محیطی اازکیا و ایمانی، ها ودم توجه به فقرا، نابرابری، بیکاری و مسائ  و  پیامد این برنامه

ی وامم ونوان به انسان به نگر  نوع (، ناامنی و ... بوده است. بنابراین براساس این مسائ  در مطالعات توسعه،1-07

شد، مفاهی  جدیدی از حوزهای وموم انسانی نظیر سرمایه اجتماوی، سرمایه انسانی، دانش بومی و  تحول دچار خودآگاه

های  شدند و جایگاه آنرا تا حدودی ارتقا دادند. در پی این مسائ  و ترییرات بود که توجه به وام ... وارد حوزه توسعه 
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های فقیر در  کرد و انسان ها در توسعه ک  ک  جایگاه خود را پیدا می ها و دانش انسان ها، ظرفیت انسانی، توانمندی

 ها و نیازهای خود بودند.  وسعه بر اساس توانمندیکشورهای جهان سوم به دنبال تعریفی از ت

گیری داخمی دارد. در این  زا الگویی است که منشاء و جهت زا برخال  الگوی توسعه برون با این حال، الگوی توسعه درون

در  گیرد. الگو منابع داخمی و شرایط تاریخی، اجتماوی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه خودی مورد توجه قرار می

شود. بنابراین الگوی توسعه درون زا خودی و داخمی است که  ها تاکید می این الگو به ارتقای سطوح زندگی تمامی انسان

با شرایط مختم  جامعه بیگانه نبوده و از تقمید و الگوبرداری محض و وابستگی به خارج اجتناب دارد و تال  خود را 

 (. 07، گ 0710بندد اازکیا،  جامعه به کار می ای همگون و متوازی در برای تحقق و توسعه

مسائ  و معضالتی که توسعه متعار  در کشورهای جهان سوم به همراه آورد باوگ شد تا پسااستعمارگرایان و 

 کنند. گری گفتمان توسعه صحبت  گرایان از توسعه انتقاد کرده و از تحمی  پساتوسعه

 ای گونه به سوم جهان کشورهای بر را خود استعمار بتواند تا بود ضروری نآ بر سمطه و توسعه گفتمان ایجاد غرب برای

 که هایی شیوه حداق  یا -فرهنگی تنوع غرب برای پس. دهد ادامه توسعه گفتمان ارائه با دوم جهانی جنگ از بعد دیگر

 «کانونی مسئمه» ی  -هستند غربی صنعتی دارانه سرمایه های فرهنگ از متفاوت غربی غیر و بومی محمی، های فرهنگ

 مقیاس در تکنولوژیکی های مساودت گیاری و سرمایه های برنامه بوسیمه باید که بود، کرده ایجاد توسعه برای را مانع یا

( 00، گ 0116سیمون، ا بود ضمنی و صریح ی  هد  غربی مدل در سازی یکسان. شد می غمبه آنها بر وسیع

 های ارز  کممات، تصاویر،. کنند می نفوذ جهان به و شده صادر مرکز کشورهای از «فرهنگی» های جریان بطوریکه

 طریق از سوم جهان سوی به آفریننده واحدهای از صالحیت های مالک و سیاسی قوانین قضایی، ضوابط اخالقی،

 یا است، متمرکز او نظارت تحت های آزمایشگاه در یا شمال در «ها نشانه» جهانی اصمی تولید. شوند می سرازیر ها رسانه

 (.07 ، گ0733 ،تو ،ا شود می ساخته هایش شیوه و هنجارها اساس بر

دار ترییر جامعه در انتخاب مسیرهای مطموب  تواند وهده بینی شده می ای است که کنش پیش ایده»توسعه به معنی 

های  یاتی شده است. بررسیومم 0301( که در مقیاس جهانی بعد از دهه 001، گ0111من، ایانگ« مطرح شده باشد

های حمایتی غرب  ای است که بوسیمه آژانس اند که این حوزه فعالیت معرو  به توسعه، در وم  سازه اخیر ونوان کرده

شود و یا  . پرستون معتقد است اصطالح توسعه یا فنی محسوب می(07، گ 0110ایجاد شده است انق  از راجرز، 

های مادی و اقتصادی و اجتماوی موضوع آن است،  شود که ساختن شالوده تصور میواضح. در بعد فنی، توسعه امری 

ای از خصایص آشنا در تجربه مم  توسعه یافته است. در بعد واضح،  یعنی ومدتاً امری که موضوع آن انباشت مجمووه

ای را فراه   و آراستهشودکه برای مردمان محروم جهان سوم زندگی شایسته  ای مسم  شمرده میتوسعه اساساً وظیفه

توسعه اصطالحی است که به صورت توصیفی یا تجویزی اهنجاری( استفاده شده (. 63، گ 0733کند اپرستون،  می

های آماری و  ها در مورد توسعه غمبه داشته است. این غمبه در گزار  است. استفاده توصیفی در رشد توصیه نوشته

المممی  المممی از قبی  بان  جهانی و صندوق بین تی چون موسسات مالی بینگیاری انتشار یافته بوسیمه موسسا سیاست

شود. کاربرد تجویزی از  های بیشماری سر بر آورده است دیده می پول و در ادبیات حجی  دانشگاهی که امروزه در رشته

د کردن از توسعه بخدمت این اصطالح در کارهای انتقادی و جایگزین نویسندگانی که زبان آکنده از ارز  برای انتقا

های تجویزی در زیر بیرق توسعه خودنمایی  بندی سردرگ  کننده از سیاست ی  طبقه اند، دیده شده است . گرفته

0جهش بزرگ"کند، که:  سیاست  می
 غربی شدن وممکردها و نهادهای اجتماوی، در داخ  رشد اقتصادی خود سامان، "

، "های بسیار بزرگ پروژه"بسیج نیروها و منابع ممی حول  از ترییر، "زایی درون"انکار غربی شدن در تعقیب ی  مدل 
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( 063، گ 0330برای ی  استراتژی مبتنی بر کوچ  سازی اگولت،  "کوچ  زیباست"تکری  شعار  یا بالعکس و

 ازجممه این موارد است.

کنون در حال آبستن است و نشانی از کند که با اینحال ی  پارادای  جدید توسعه ا گولت بعد از این مباحگ ونوان می

های جایگزین شام   های آن است. این ارز  گویی در پرداختن به ارز  مشروویت در حال رشد این پارادای  زیاده

ارضاء نیازهای اساسی و حی  فقر مطمق در طول رشد اقتصادی صر ، ایجاد مشاغ ، تقمی  وابستگی، حمایت از 

(. به زو  گولت، پارادای   بدیمی که در توسعه در حال 063های محمی هستند اهمان:  محیط زیست و احترام به فرهنگ

هایی است که قرار است خود ه  توسعه را ایجاد نمایند و  های اخالقی انسان گیری است به شدت به دنبال ارز  شک 

را در زمینه موضووات اخالقی  ای ی  سمینار ی  هفته 0، موسسه مارگا0316ه  مورد توسعه قرار گیرند. در سپتامبر 

پردازان و پژوهندگان به ی  اجماوی دست یافتند که هر تعری   در توسعه، در کممبو سریالنکا برگزار کرد. نظریه

 (:031و 063شایسته و کاممی از توسعه باید شام  پنج بُعد باشد اهمان، گ 

 مادی و توزیع واد،نه آن استبُعد اقتصادی در رابطه با ایجاد ثروت و بهبود شرایط زندگی  -

 شود بُعد سازنده اجتماوی بمثابه رفاه ارضایت( در سالمتی، آموز ، مسکن و اشترال سنجیده می -

های دموکراسی  ها بمثابه حقوق انسانی، آزادی سیاسی، حق رأی و برخی شک  بُعد سیاسی شام  مواردی چون ارز  -

 است

 کنند ها هویت و ارزشمندی را به مردم اوطا می ت که فرهنگبُعد فرهنگی درتشخیص این واقعیت اس -

های معنایی، نمادها و اوتقادات در باب معنی  و بُعد پنج که پارادای  زندگی پربار اپربرکت( نامیده شده است، به نظام -

 (.063-031، گ 0330گولت، کند ا  غایی زندگی و تاریخ اشاره می

تر کرده  های بدی ، امروزه بحگ در مورد اهدا  و الگوها یا وسای  توسعه را کمی آسان هاین انتقادات به توسعه و ارائه را

زا سخن گفت. هر چند که به هیچ  است و باوگ شده که به راحتی بتوان از الگوهای بومی توسعه و توسعه محمی و درون

ها قرار داده است چش  پوشید لیا  سانهایی که توسعه متعار  ومیرغ  همه انتقادات در دسترس ان وجه نباید از امکان

توجه به اهدا ، وسای  و تجربیات حاص  از توسعه متعار ، در ترسی  توسعه محمی کارساز است. یعنی نباید دچار 

 ها دارند. جیمیت شده و یکی را در مقاب  دیگری تخطئه کرد. هردو چیزهای سودمندی فراروی بهبود زندگی انسان

 

 . مسائل مورد بحث 3

ای در کار نخواهد بود و مقدمتاً توجه به این نکته ضروری است که اول دانش در اروپا گستر   بدون دانش و وم  توسعه

یافت و سپس توسعه در این کشورها روی داد. پس وم  بسترهای ،زم را برای استفاده بهینه از طبیعت را فراه  کرده و 

نش در توسعه بسیار مه  است اما دانش رسمی چون دارای ادواهای وام آورد. نقش دا های نوین را بوجود می تکنولوژی

کند با مسائ  و  و جهانشمول بوده و با قدرت همراه است و تولید و انتقال آن از ی  رهیافت با، به پایین متابعت می

های  شود و رو  میمشکالتی روبرو است. در بعد ادواهای وام و جهانشمولی و .... مسائ  همه کشورها یکی انگاشته 

ها و ابزارهای  شود. در اینجاست که دانش رسمی برای ح  مسائ  همه کشورها تکنولوژی ح  آنها نیز یکسان تعری  می

کند و دانش رسمی برای فائق آمدن به  ماندگی و توسعه معنای یکسانی پیدا می کند مسئمه وقب یکسانی را تجویز می

کند. فارغ از اینکه چنانچه گفتی  توسعه غربی برای خود آن  غرب را تجویز میاین مسائ  الگوها و تجارب آزموده 

 زا بوده است. کشورها بومی بوده است و برای کشورهای دیگر بیرونی و الگویی برون

                                                           
1 . Marga Institute  
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دانش وممی امروزی که با »( به طور خاگ در حوزه توسعه روستایی بر این وقیده است که 0713والوه براین چمبرز ا

های حیثیتی متخصصان توسعه از سوی دیگر ارتباط دارد، سبب شده تا دانش مردم  درت از یکسو و ویژگیثروت و ق

(. شکی نیست که دانش، قدرت به دنبال 31-3، گ 0713اچمبرز، « روستایی فرامو  و خوار و حقیر انگاشته شود

اند،  آن دسته از کسانی که قدرتمند و مسمطترین سطح، برتری تکنولوژی ، قدرت مادی به همراه دارد:  دارد، در ناخالص

ای نیز دارند و قادرند تعیین کنند که چه  اند. نظام ارتباطی متمرکز و به  پیوسته دارایی و ثروت زیادتری نیز اندوخته

یز شود ن نوع دانشی باید خمق شود. والوه بر این جریان، اطالواتی که از مرکز به مناطق روستایی پیرامونی سرازیر می

کنترل دارند. اتحاد دانش وممی جدید مصمحان روستایی با ثروت، قدرت و مقام موجب شده که در سطح جهانی، برتری 

این دانش اثبات و حفظ گردد. در حقیقت این باور که دانش جدید تنها دانش موجود است، بوجود آمده است اهمان، 

آورند شایستگی فردی برای ورود به نظام را  به دست می( آن دسته از کسانی که تحصیالت و آموز  رسمی را 33گ 

کنند. اگر این افراد در روستا کار و یا زندگی کنند بخش مهمی از پایگاه اجتماوی آنان ناشی از موقعیتشان به  پیدا می

ان ونوان تحصی  کردگان جدید است و نگاهشان به مرکز برای آگاهی و اقتدار دوخته شده است این گروه از مصمح

اند،  توسعه، نظیر سایر افراد دارای تحصیالت و آموز  رسمی، نیاز دارند که باور کنند دانش و مهارت را که کسب کرده

(. از متخصصان کشورهای 011-33سواد و آموز  ندیده، ناآگاه و غیر ماهر رجحان دارند اهمان، گ  بر روستاییان بی

های ترویج، همه به این فر   ترین سطوح تکنسین فته تا پایینثروتمند و متخصصان شهری کشورهای جهان سوم گر

مشترک باور دارند که دانش وممی مرکز، پیچیده، پیشرفته و معتبر است و به وکس، هر آنچه که مردم روستایی دارند، 

یده به نا منظ ، سطحی و اغمب کامالً  نادرست است. بنابراین توسعه وبارتست از پراکنش دانش نوین، وممی و پیچ

یابد  های روستایی. لیا دانش تنها در ی  جهت و آن ه  از با، به پایین جریان می منظور آگاهی و ترقی دادن توده

(. درست است که بر اساس این توصیفات، فرصت برای ابراز وجود دانش بومی سخت است اما 011، گ 0713اچمبرز، 

گیاری و قدرت زیاد شده است  دانشگاهی و ه  در مراکز سیاستهای اخیر توجه به دانش بومی ه  در مراکز  در سال

 که د،ی  مختمفی باوگ این توجه شده است.

 موجب خدماتی و تولیدی های فعالیت کمیه در جدید های فناوری نوین، و رسمی دانش از با بکارگیری اخیر قرن نی  در

 به حال، همین در. شد روستاییان و کشاورزی برداران بهره زندگی ورضه خدمات و تولید فرایند در اساسی تحو،ت

 ایجاد اجتماوی و اقتصادی محیطی، زیست های ورصه در را معضالتی ها، نظریه و ها نگر  ها، فناوری برخی کارگیری

 ، افتخاری الدین رکن و جمهری بوذرا است شده توسعه پردازان نظریه و اندیشمندان فکری های دغدغه موجب و کرده

 مشکالتی بومی، دانش ماندن حاشیه در و کالسی  های نظریه کارگیری به جهان همانند نیز ایران در(. 01 ، گ0710

پوشی از گنجینه  توجه یکسویه به وم  و تکنولوژی و چش » (.01 همان، گا است کرده ایجاد پایدار توسعه راه در را

های توسعه  توان ومت ومده شکست برنامه را می« دانش بومی»ن های متمادی بشر با ونوا دانش، اطالوات و تجربه نس 

(. در واقع شکست بسیاری 017، گ 0713اازکیا و ایمانی، « روستایی و توسعه جامع در کشورهای جهان سوم دانست

ستگاه های توسعه، اندیشمندان را متوجه این امر کرده که ودم توجه به دانشی که بستر و خا ها و برنامه از استراتژی

هایی باشد که از رهیافتی یکسویه  تواند از مهمترین د،ی  شکست استراتژی های جدید است، می بسیاری از فناوری

توان فرایندی  کند را می کند. تولید و انتقال دانش و اطالوات جدید که از ی  رهیافت با، به پایین پیروی می پیروی می

ها و دانش  ستاییان در تولید، کاربرد و انتقال دانش و اطالوات، نقش تواناییپیچیده دانست زیرا با وجود سه  زیاد رو

ها و  شود و به این ترتیب نقش و جایگاه مناسبی برای مشارکت فعال روستاییان در برنامه آنها نادیده انگاشته می

دهد  جود دارد که نشان می(. بنابراین مدارک و شواهد زیادی و010های توسعه منظور نگردیده است اهمان، گ  فعالیت
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ریزان توسعه از توجه به دانش بومی و کاربرد آن  های توسعه این است که برنامه     یکی از د،ی  اصمی شکست برنامه

 (. 030اند اهمان، گ  نظر کرده صر 

توسعه پایدار  ه  به دلی  نتایج ضعی  مداخالت مدرنیستی به لحاظدر زمینه توسعه پایدار نیز وضع بدین منوال است. 

مدارن  های دانش و وم  غربی بوسیمه محققان و سیاست محیطی، نظام های زیست در جنوب و ه  به دلی  شتاب بحران

 محمی و بومی دانش به احترام ودم (.000، گ 0113، 0اند ابریدید آفریقا، آسیا و نیز غربی مورد سوال و نقد قرار گرفته

 توسعه برای جدی مانعی غربی، دانشمندان از غربی توسط بسیاری وممی های نگفتما شناسی و برتری معرفت و فر 

اکوسیست  آشکار است  و انسانی، حفاظت از طبیعت است. بطوریکه  شکست آنها در مواجه شدن با توسعه پایدار

در برخی محاف  وممی غرب، فه  در حال رشدی وجود دارد که جنوب چیزهایی برای بنابراین  (.000اهمان، گ 

توانند برای توسعه پایدار  های طبیعی که می تواند فه  وممی ما را از پدیده یاددادن به غرب دارد، و دانش بومی می

انداز بومی دارند، در  چش  اساسی باشند افزایش دهد. اصطالحات توسعه و توسعه پایدار نیاز به شناخته شدن از ی 

شوند. فر  بر این  شناختی از آنچه توسعه پایدار د،لت دارد می اندازهای فرهنگی و معرفت نتیجه شام  دیگرِ چش 

کند. مفهوم  های مختم  دانش، شناخت جامعی از مداخالت توسعه پایدار را ایجاد  می اندازهایی از نظام است که چش 

هایی از دانش  مردم جنبه"های دانش بومی بطور کمی جدا از دانش غربی هستند؛  نظام چنین فرضی این نیست که

هایشان به ونوان بخشی از روند مداوم جهانی شدن  کنند و در درون سنت پییرند و دوباره تفسیر می غربی را می

 (. 000، گ 0113؛ بریدید، 071، گ 0331سیمیتو، ا "کنند مشارکت می

یز ونوان شده است، دانش بومی اشاره به دانش موجود محمی، سنتی و منحصر بفرد در داخ  و توسعه لیا چنانچه قبالً ن

های  های دانش بومی، همه جنبه یافته حول وضعیت ویژه و بومی برای ی  منطقه خاگ جررافیایی است. توسعه نظام

 شمرد: ای زیر را برای دانش بومی میه ( ویژگی0113تال ا دوی (.011، گ 0113، 0تال زندگی را پوشانده است ادوی

 کند. های ح  مسئمه برای اجتماوات محمی، بخصوگ برای فقرا فراه  می دانش بومی استراتژی 

 است دانش بومی نشان دهنده سه  مهمی برای توسعه جهانی دانش 

 های دانش بومی در معر  خطر انقرا  هستند نظام 

 دانش بومی برای فرایند توسعه مناسب است 

  011-6دانش بومی ی  منبع بالاستفاده مانده در فرایند توسعه است اهمان، گ.) 

های توسعه از با، به پایین که بی اطالع از دانش و  پژوهش دانش بومی باید برای مقابمه قدرتمند در برابر استراتژی

های فرهنگی اجتماوی در  های فرهنگی گوناگون هستند مددرسان باشد و به دنبال همکاری در شناخت زمینه ارز 

 (. 0113هایی که در این مجمووه هستند باشد اسیمیتو و مارزانو،  ه درون فنون و شیو

 یعنی. دارد کاربردی جنبه سویی از. دارد را رسمی دانش کنندگی تکمی  نقش بومی اما باید توجه داشت که دانش

 و مسائ  ح  برای مشخص بطور بمکه نیست شناسی مردم و دانشگاهی صرفاً فعالیت ی  آن، گردآوری برای تال 

 آن جررافیایی خاستگاه با بومی دانش بودن سازگار و وابستگی آن دلی  که است شده آغاز بشری فراروی مشکالت

 آن مردم بومی های مهارت و دانش ارزیابی و وممی بررسی و کاو  کشور، ی  مسائ  ح  برای رو این از. است

 رکن و جمهری بوذرا شود واقع مفید تواند می پایدار روستایی توسعه در بویژه ها ریزی برنامه در آنان مشارکت و سرزمین

 (.01 ، گ0710 افتخاری، الدین

                                                           
0 . Breidlid 

2 . Devi Tella 
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تا اینجا مشخص گردید که مسائ  دانش رسمی در برخورد با توسعه و با همراهی توسعه متعار  چیست و چه شرایطی 

هایی  ها و کم  وستاییان ایجاد کرده است. همچنین دانش بومی چه امکانرا در کشورهای جهان سوم و در قبال ر

 تواند در زمینه توسعه به دانش رسمی نماید. می

وسعه و پیشرفت در ذات خود بد توان گفت که ت بنابراین برای پاسخ به مسائمی که در ابتدای مقاله مطرح شده است می

جهانشمولی آن است. چرا که پیشرفت نه تنها در همه جهان رخ نداد  نیست، درحالیکه صحبت از چه نوع پیشرفتی و از

بمکه وواقب زیانباری نیز بخصوگ برای برخی کشورهای جهان سوم به همراه آورد. در اینجا باید اشاره کرد که نفس 

عنی اینکه ها و شرایط جهان سوم است. ی  پیشرفت مورد مباحثه نیست، چیزی که هست طرح پیشرفتی سازگار با ارز 

های رسیدن به آن ،زم است. لیا برای چنین مفهومی،  ی  نوآوری در اهدا  و مفهوم توسعه و نیز در الگوها و رو 

اهدا  و مفهوم توسعه باید منعط  و بومی شوند و چنانچه قبالً نیز اشاره شده است توسعه برای مردمان فقیر جهان 

زندگی و محیطشان است. بنابراین برای چنین بهبودی و توسعه از نظرگاه سوم بهبودیِ کمی بیشتر از قب ، در وضعیت 

ها و الگوهایی برای ارائه دارند که مستمزم رجوع به دانش این مردمان برای یافتن مسائ ،  های بومی راه بومی، رو 

 نیازها و راهکارهایشان در این بهبودی یا توسعه است.

اوای  طرح آن بعد از جنگ جهانی دوم( برای جهان سوم مطرح است یا توسعه به مفهوم امروزی آن ابخصوگ در 

مطرح شده است. بعد از برخورد کشورهای جهان سوم و تازه استقالل یافته با واقعیت پیشرفته غرب به همراه تحو،ت 

، صندوق المممی چون بان  جهانی های بین سیاسی آن دوران از جممه نفوذ کمونیس ، کشورهای پیشرفته و سازمان

مدران در داخ  و خارج  ها و سیاست ای به همراه تئورسین های توسعه جهانی و منطقه المممی پول، سازمان بین

ترین راه نیز تجربه کشورهای غرب  کشورهای جهان سوم، به دنبال راهی برای توسعه این کشورها افتادند و دسترس

رفته شد و مسیر ناهموار ارزشی و نهادی آنها مورد بررسی قرار بود. اما در این تجربه ی  برداشت مکانیکی از غرب گ

 نگرفت.  

افزاری وم  نمود. تجربه  توان توسعه پیدا کرد و باید نرم افزاری نمی شود که به صورت سخت با این تفاسیر، معموم می

های جامعه در مواردی او نه  افزار وارداتی نیز با ارز  دهد که نرم جهان سوم و یا کشورهای تازه صنعتی شده نشان می

های جامعه مورد نظر  توان از درون ارز  افزارهای پیشرفت را تا جایی که می کند. پس باید نرم همیشه( تضاد پیدا می

ها انجام دادند. البته این ی  روی قضیه است که بر ارز   دریافت نمود و شک  بومی به آن داد، کاری که ژاپنی

شود. روی دیگر بر تعری   های بومی کشورها توجه می ره تاکید داشته و تاحدودی به ارز مدرنیته، وقالنیت و غی

گردد که زیربنای چنین فهمی رجوع به دانش این توسعه در ذهنیت خود مردمی که قرار است توسعه یابند برمی

 .ها و راهکارهای آنان است ها، توانمندی ها، نیازها، ظرفیت مردمان و آشنایی با خواست

 

 گيری . بحث و نتيجه4

زمان به دانش بومی و دانش رسمی، توسعه در  همه کشورها را به همراه خواهد داشت. امروزه ما نه  بی تردید توجه ه 

اهمیت بدانی  بمکه باید از  گرایی، دوری کرده و آن را ک   های بومی توانی  و نه باید از وم  جهانی بواسطه گفتمان می

اگر چنانکه منظور از "مند گردی .  سی و ح  مسئمه آن استفاده نموده و از تجربیات جهانی آن بهرهشنا های رو  توان

توان  های نظری و وممی و بدین ترتیب رسیدن به حدودی از استقالل در وم  باشد، می سازی با، بردن توانمندی بومی

افکوهی و ابراهیمی،  "ای بهبود بخشد ا را تا اندازهه چنین گرایشی را مفید دانست و ادوا کرد که بتواند موقعیت انسان

کنند که کنشگران دانش در جوامع  (. چرخه دانش، وقتی در دو سطح جهانی و محمی، توسعه پیدا می003، گ 0711

داشته باشند، و در درجات « دسترسی»در حال گیار، در موقعیت محمیِ خودشان بتوانند در درجه اول به دانش جهانی 
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های مداوم، با  «مسئمه شناسی»بکنند، از طریق « نقد و ارزیابی»و « بازتفسیر»، «فه  مجدد»، «جیب»یز؛ آن را بعدی ن

محمی کردنِ »و « تولیدِ بومی دانش»بدهند و در این راستا نیز سه  و مشارکتی نیز در « تطبیق»شان  نیازهای محمی

 .  (016-3، گ 0711داشته باشند افراستخواه، « 0دانش جهانی

شود آن را طرد کرد و دلیمی ه  برای آن  مضافاً اینکه چه بخواهی  و چه نخواهی  توسعه آرمانی جهانی شده، پس نمی

شد و دلیمی داشت تا حا، طرد شده بود و آرمانی جهانی ه  نشده بود. ولی اگر ما توسعه را به  وجود ندارد که اگر می

ای  و اگر قائ  به  و جهانشمول برای آن طرح نمایی ، دچار جزمیت شده یکسان تعری  نموده و اهدا  و وسای  یکسان

 توانی  کالن روایتی محض از توسعه داشته باشی . های آن باشی  دیگر نمی دوران پست مدرن با ویژگی

کشورهای در حال توسعه همچون ایران باید گفتمان و پویش ممی توسعه خود را مشخص نموده و اهدا  و ابزارهای 

ای از  یعنی مجمووه Bبه  Aای به نقطه دیگر است از  توسعه حرکت از نقطهوسعه خود را تعری  و مشخص نمایند. ت

ها وجود دارد که توسعه در صدد پر کردن آنهاست پس توسعه همیشه به وضعیت مطموب نظر دارد. کارگزاران شکا 

توسعه همیشه باید دید انتقادی داشته، بصورتی که وضع موجود را نفی کرده و به دنبال برنامه ریزی و طرح وضعیت 

ها و افراد انسانی است و  های مکان ها و توانمندی رفیتمستمزم استفاده از ظ Bبه  Aبهتری برای آینده باشند. رسیدن از 

ها است. وقتی چنین  ها و مکان توسعه فرایند ترییر، تحول، پیشرفت و آشکار و روشن نمودن موارد پنهان در انسان

اند هاست و توسعه نیز باید بتو ها و انسان ها وجود دارد پس این پیشرفت حق مکان ها و انسان هایی در مکان ظرفیت

های بالقوه آنها را شکوفا کند. وقتی هد  توسعه این  ها را بازنموده و همچنین  ظرفیت ها و مکان های انسان توانمندی

شدن نیز وجود دارد و ما الگوهای متفاوتی برای توسعه  ها را آشکار نماید در این مفهوم از توسعه، بومی باشد که ظرفیت

تواند با شرایط  ها متفاوت است. چنین تعریفی از توسعه می ها و مکان های انسان ها و توانمندی داری  چرا که ظرفیت

 تواند کارساز باشد. جوامع منطبق باشد و در این راه دانش بومی ه  می
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