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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،4-52 ،)3(41 ،پیاپی  ،22پاییز 4111
ماحوزی ،رضا ( .)0011فرهنگ توسعه در میانه فلسفه فرهنگ و انسانشناسی توسعه .فصلنامه تحقیقلم فرهاگل ایلرا ،
.0-52 ،)3(00
شاپا5114-0401 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

فرهنگ توسعه در میانه فلسفه فرهنگ و انسانشناسی توسعه
رضا ماحوزی

1

دریافت1211/1/42 :؛ پذیرش1211/10/01 :

چکیده

توسعه در معنای جدید آن ،نیازمند فرهنگ ویژه خود استت بتهاینمعنا کته از بنتن فرهنتگ خا تی
برمیخیزد و همین فرهنگ ،حامی و پشتوانۀ آن است .برپایۀ ایتن ست،ن ،هتر کشتوری کته شت لی از
ش لهای توسعه را دنبال کند ،به ناچار باید زمینۀ فرهنگی آن را نیز فراهم کنتد و فرهنتگ آن را بستازد
درغیراین ورت ،توسعه به ضد خود تبدیل میشود .اما تحول فرهنگی معنوف بته توستعه ،گتاهی بتا
فرهنگی ازپیشموجود همراه میشود .انسانشناسی فرهنگی -که فرهنگ در
حذف برخی از مؤلفههای
ِ
معنای عام آن را منالعه میکند -در دد این است که ازیکسو ،با پذیرش ا ل نسبیتگرایی فرهنگی،
ت ثر فرهنگها را بهرسمیت بشناسد و ازسویدیگر ،بنا به اقتضاهای توسعه ،ملزومات فرهنگی توستعه
را درنظر بگیرد و با نگاهی ارزشگذارانه دربارۀ فرهنگهتا قضتاوت کنتد .ایتن کوشتش کته بته شتاخۀ
جدیدی از انسانشناسی بهنام انسانشناسی توستعه اناامیتده استت ،تتیش میکنتد بتهکمک مننت
بومیهای فرودست ،فرادستان توسعهگرا را بهچالش ب شتد و آنهتا را متوجته پیامتدهای تصتمیمهای
شتابزدهشان کند .این نوشتار در دد است ،چالش پیشروی انسانشناسی فرهنگی در جمت ایتن دو
مؤلفه را تشریح و راهحلهای پیشنهادشده را تحلیل کند .انسانشناسی در شرایط امتروزی ازیکستو در
پی ایااد پیوند میان واقعیتهای چندگانۀ جهان انسانی است و ازسویدیگر ،برای حفظ ت ثر فرهنگتی
بهمثابه منب ذخیرۀ خیقیت فرهنگی تیش میکند.
کلیدواژهها :فرهنگ ،توسعه ،فرهنگ توسعه ،نسبیتگرایی فرهنگی ،انسانشناسی فرهنگتی ،ت ثرگرایتی
فرهنگی ،واقعیتهای چندگانه ،انسانشناسی توسعه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1دانشیار فلسفه علم ،گروه منالعات فرهنگی ،مؤسسه منالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران ،ایران


مقدمه

ی ی از مهمترین مقولههای زندگی بشتر ،فرهنتگ استت .مفهتوم فرهنتگ ،یتک برستاختۀ
تحلیلی است که به ما کمک میکند ،ب،شها و اجزایی از واقعیت زندگی را در قالت ایتن
مفهوم برجسته کنیم ،به آن بیندیشیم ،و برای آنها برنامهریزی کنیم .ا ل موردتوافت تمتام
پژوهشگران حوزۀ فرهنگ این است که فرهنگ بر ش،صیت افراد و جامعه مستلط استت و
اثری انگیزاننده و هنااری دارد .این سینره و اثرگذاری ،ا لیترین کارکرد فرهنگ در تداوم
و همبستگی میان افتراد یتک جامعته ،در قالت باورهتای مشتتری ،اندیشتهها ،ارزشهتا،
معیارها ،و الگوهای رفتاری است (پهلوان .)03 ،0345 ،در بیانیۀ یونس و دربارۀ فرهنتگ،
چنین بیان شده است:
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این فرهنگ است که به انسان ام ان واکنش درمقابل خود را میدهد ،ما را از زیست بشتریمان آگتاه
میکند ،و زیست عقینی ،قضاوت نقادانه ،و احستاس تعهتد اخیقتی بته متا میب،شتد .ازرریت
فرهنگ است که انسان خود را تعریف میکند ،به خودآگاهی میرسد ،ضعفهای خود را میپذیرد،
از موفقیتهایش میپرسد ،به ابزارهتای جدیتد دستت مییابتد ،و آثتار جدیتدی خلت میکنتد کته
بهواسنۀ آنها ،محدودیتهای خود را برررف کند (بهنقل از :الحی امیری.)51 ،0341 ،

این ا ل ،بهاندازهای اهمیت دارد که کروبر و وایت ،فرهنگ را پدیدهای مستقل از افتراد و
اش،اص درنظر گرفته و اینگونه بر عاملیت آن تأکید کردهاند ( الحی امیتری.)05 ،0341 ،
این س،ن ،بهاینمعنا است که چون فرهنگ تبهعنوان پدیتدهای نامحسوس ت سمتوستوی
اف ار و کردار افراد و جامعه را مش،ص میکند ،هرگونه تصمیمی برای تغییر اندیشه و رفتار
افراد و جامعه ،نیازمند تغییر در بنیانهای فرهنگ حاکم است ،که این ختود ،مستللۀ بستیار
پیچیدهای است (ماحوزی.)03۳5 ،

1

در ایناا الزم است ،بین انسانشناسی توسعه تتکه توستعه را بتهعنوان ستوۀۀ ختود منالعته

میکندتت و انسانشناسی توسعهای - 2که بیانگر نقش انسانشناسی در تحق توسعه استت و متا

را با انسانشناسی کاربردی روبهرو میکند -تف یتک قائتل شتویم (ببینیتد ادلمتان و هتاگرود،3
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 )5112اولی ،برای ساحتی از انسانشناستی ا تالت قائتل میشتود کته تحلیلهتای ختود را
مستقل از برنامههای توستعه ارائته میدهتد ،و دومتی بتر رابنتۀ انسانشناستی و توستعه و حتل
چالشهای بین تلقیهای کیسیک از فرهنگ و اقتضاهای توسعه متمرکز میشود.
بااینحال ،هر دو گرایش بر این نظرند که رفتارها ،نتیاۀ فرهنگهای مش،ص و ویژهای
است و در فقدان این زمینۀ فرهنگی نمیتوان به فهم چیستی رفتارهای یادشده دست یافت.
بهبیان روشنتر ،فرهنگ نتهتنها رفتارهتای موجتود را هتدایت و ستاماندهی میکنتد ،بل ته
زمینههای الزم را برای رفتارهای مم ن و احتمالی آینده نیز فراهم میکنتد .بههمینستب ،
نهتنها کنشهای فعلی افراد از فرهنتگ تتأثیر میپتذیرد ،بل ته کنشهتای محتمتل آینتده و
واقعیتی که در آینده نیز ساخته میشتود ،متتأثر از فرهنتگ و ام انهتای درونتی آن استت
بهعنوان مثال ،ماکس وبر ،سرمایه داری را نتیاۀ دگرگونی فرهنگی در نوعی ساختار مذهبی
خاص ،و دو توکویل ،1نظام سیاسی آمری ا را نتیاۀ گرایش فرهنگی آن به دموکراسی دانسته
است .همچنین ،بانفلد ،ریشههای فرهنگی فقر و سلنهجویی در جنوب ایتالیتا را بتهعنوان
نمونهای که به تمام دنیا قابلتسری است ،بررستی کترده استت (هریستون )3۳ ،0343 ،و
الندس نیز فرهنگ و اقتصاد را بههم وابسته دانسته و بر این نظر است کته تغییتر در ی تی از
آنها ،به تغییر در دیگری میاناامد .وی برای تأییتد ادعتای ختود ،از وضتعیت فرهنگتی و
اقتصادی تایلند قدیم و جدید نمونههایی آورده است .بهنظتر او ،جوانتان چنتد نستل پتیش
تایلند ،سالهای متمادی از عمرشان را رف مناسک مذهبی در معابد بودا میکردند و پس
از پاالیش روح و روان خود ،در فعالیتهای سنتی اقتصادی شرکت میکردند ،امتا امتروزه
مردان جوان تایلندی ،تنها چند هفته را رف آموختن مسائل مذهبی میکنند و بیدرنگ به
جهان مادی بازمیگردند و همین امر سب شده استت کته تایلنتد بتا سترعت چشتمگیری
پیشرفت کند (الندس .)15-13 ،0343 ،بهبیان روشنتر ،توسعۀ مدرن غربی ،محصتولی
از دل فرهنگ همان تمدن است بنابراین ،اگر ب،واهیم با این دیدگاه به توسعه در کشورهای
ً
دیگر نگاه کنیم (روندی که معموال پیموده شده و میشود) گرفتار نقاط کور آن و در نتیاته
بدفهمی یا فهم ناقص از فرهنگهای دیگر خواهیم شد (ببینید ادلمان و هاگرود.)5112 ،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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فلسفه فرهنگ ...

با وجود تأکید بسیاری از اقتصاددانان و جامعهشناسان ،انسانشناسی فرهنگی بتهمنظور
دوری از نتایج این ادعا ،پیوند فرهنگ و توسعه را با نگاهی انتقتادی بررستی میکنتد .ایتن
م،الفت تا حد بسیار زیادی ،به تعهد ایتن شتاخۀ علمتی بته ت ثرگرایتی فرهنگتی مربتوط
میشود ازاینرو ،انسانشناسان فرهنگی تیش میکنند بتا تعبیرهتای فراوانتی ،بتر نستبیت
پیوند فرهنگ و توسعه و درنتیاه ،لزوم احتترام بته فرهنگهتای بتومی و درمقابتل ،توستعۀ
جهانی و جهانیشدن توسعه ،تأکید ورزند .بهمنظور تشریح موض انسانشناستی فرهنگتی
در تقابل با نزاع پیروان پیوند ضروری فرهنتگ و توستعه و درنتیاته ،لتزوم تغییتر و تعتدیل
فرهنگها با نظر به توسعۀ سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی ،الزم است ن،ست ،مفهوم علمی
فرهنگ در انسانشناسی فرهنگی تعربف و بررسی شود و سپس ،چیستی چالش پتیشروی
انسانشناسان دربارۀ نسبت فرهنگ و توسعه تحلیل گردد.
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 .1مفهوم علمی فرهنگ در انسانشناسی فرهنگی

مفهوم فرهنگ ،مفهوم مرکزی و نقنه ثقل انسانشناسی فرهنگی است .این علم ،حول ایتن
مفهوم در منالعۀ جوام غیرغربی سامان یافته و رشتد کترده استت .تیلتور ،1انسانشتناس

انگلیسی ،با نگارش کتاب «فرهنگ ابتدایی» ،مفهتوم فرهنتگ را در معنتای علمتی تتازهای
بهکار برده است .او با نشاندن دو واۀۀ «فرهنگ» و «ابتدایی» در کنار ی دیگر ،دری عامتری
از فرهنگ بهعنوان تمام ویژگیها و پدیدههای زندگی و شیوههای زیستت بشتری ارائته داده
است بهگونهای که هر قومی ،حتی اقوام ابتدایی ،بهدلیل سبک و شیوۀ خاص زندگی خود،
دارای فرهنتگ هستتتند .برایناستتاس ،وی فرهنتتگ را «ماموعتتهای بههمپیوستتته از دانتتش،
عقاید ،هنرها ،اخیق ،رسوم ،و سایر یافتههای اجتماعی انسان» تعریف کرده است (کوش،
 .) 0 ،0340این تعریتف فرهنتگ در فضتای اروپتای آن زمتان ،نتوعی ت،نتی از برداشتت
ن،بهگرایانه از فرهنگ و اختصاص آن به اقشار باالدست غربی بود.
در برداشت تیلور ،فرهنگ و تمدن تتتکه در ایناتا بته یتک معنتی بتهکار رفتهاندتتت در
روی ردی تو یفی و نه دستوری و ارزشی ،بهعنوان کل پیچیدهای متشت ل از شتناختها،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

باورها ،حقوق ،آدابورسوم ،و تواناییها یا عادتهای دیگتری کته انستان ،بتهعنوان عضتو
ً
ً
جامعه کس میکند ،درنظر گرفته شده است که اوال ویژگی جمعی دارد ،و ثانیا ،اکتستابی
بوده و ارتباری با میراث زیستشناختی و بیولوۀی ی انسان ندارد (مور.)4-2 :511۳ ،1

تیلور در «فرهنگ ابتدایی» ،تمتام اقتوام را در پیشترفت فرهنتگ ستهیم دانستته استت
ً
بهاینمعنا که اوال انسان ،موجودی فرهنگی است و بنابراین ،تفاوتی ذاتی و سرچشتمهگرفته
از ربیعت و نژاد ،میان انسان وحشی و انسان متمدن و ی تاپرست امتروزی وجتود نتدارد و
ً
درنتیاه ،منالعۀ تاری،ی انسان ،نیازمند نسبیتگرایی فرهنگی است و ثانیا ،میتان فرهنتگ
پیشرفتۀ امروزی و فرهنگ ابتدایی و ن،ستین ،نوعی پیوستگی وجود دارد (پهلتوان،0345 ،
 .)0۳-21تیلور ،خود با روش منالعۀ تنبیقی ،فرهنگهای خاص را منالعه کرده است تتا
بتواند تقدم و تأخر و بهرهمندی فرهنگها از ی دیگر را نشان دهد .او با توجه به تاربتههای
میدانیای که بههمراه یک باستانشناس دربارۀ فرهنگهتای باستتانی در م زیتک داشتت،
روی رد نظری خود به فرهنگ را تدوین کرده است (متور .)511۳ ،هرچنتد ایتن روی ترد،
همچنان از تلقی خنی و ت املی فرهنگ تأثیر میپذیرد ،ولی برخیف نژادپرستان و برختی
ً
از اندیشمندان و افراطگرایتان متدرن ،اوال فرهنتگ را پدیتدهای عتام درنظتر گرفتته استت
ً
بهگونهای که برپایۀ آن ،اقوام اولیه و ن،ستین نیز بافرهنگ هستند و ثانیا ،همین اقوام اولیته و
اقتتوام غیراروپتتایی دیگتتر را نیتتز در فراینتتد پیشتترفت فرهنتتگ ستتهیم دانستتته استتت
برایناساس ،تیلور ،علم انسانشناسی فرهنگی را بهرور رسمی بنا نهاده است.

پس از شروع این جریان ،بتوآس 2نیتز بتا منالعته مستتقیم است یموها و سر پوستتان

(همچون تیلور) ،عامل تفاوت بنیادین میان گروههای انسانی را فرهنگ دانستت و برداشتت
نژادپرستانۀ رایج دربارۀ تفاوتهای بشری را مردود اعیم کرد .درمقابل ،وی با نفتی م تت
ا الت ت امل خنی و روش منالعه تنبیقتی تیلتور ،بتا هرگونته کلیتتنگری در میحظته

فرهنگ اقوام ،م،الفت ،و بهجای آن ،بر نسبیت فرهنگی 3بهمعنای دقی و کامتل ایتن واۀه،
تأکید کرد .بهنظر او ،چون هر فرهنگی با فرهنگهای دیگر متفاوت است ،پژوهشگر نبایتد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.
.
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فرهنگهای دیگر را برپایۀ مقولههای ذهنی فرهنگ ختود منالعته کنتد .برایناستاس ،الزم
است هر فرهنگ را در ارتباط با کلیتی که به آن پیوسته است تتیعنی بستر فرهنگی آنتت دری
و منالعه کرد .روش وی که با نام تکنگاری (مونوگرافی) شناخته میشود ،گویای میحظۀ
تو یفی و موردی دقی فرهنگها ازرری حضتور مستتقیم و روالنیمتدت پژوهشتگر در
بنن آن فرهنگ است (ببینید کوش .)30-32 ،0340
بوآس با ررح مفهوم خاصگرایی فرهنگی ،تأکید ختود بتر ختاصبودگی هتر فرهنتگ،
تاریخ ،و میرایی آن را نشان داده است .ایتن ایتده ،بتهاینمعنا استت کته نمیتتوان قواعتد و
آموزههای ناشی از یک فرهنگ را به فرهنگهای دیگر تعمیم داد ،زیرا هتر عنصتر و ویژگتی
فرهنگی در بستر خود معنادار است (مور .)32-33 :511۳ ،در نشست  0۳45یونس و که
در م زی وسیتی برگزار شد ،مفهوم فرهنگ با توجه به میحظات انسانشناختی آن ،اینگونه
تعریف شد:
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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کنف ترانس معتقتتد استتت ،در گستتتردهترین دریافتتت ،میتتتوان فرهنتتگ را کلیتتتی دانستتت مرک ت از
ویژگیهای خاص مادی ،معنوی ،ف ری ،و احساسی که شاخصه یک جامعه یا گروه است .فرهنگ،
نهتنها هنرها و آثار م توب یک جامعه ،بل ه حالتهتای زنتدگی ،حقتوق بنیتادین افتراد ،نظامهتای
ارزشی ،سنتها ،و باورهای آن جامعه را دربر میگیرد (بهنقل از :الحی امیری.)51 ،0341 ،

این نگرش انسانشناختی به فرهنگ ،در پتی ختروا از معیارهتای ت املگرایانتۀ تف تر
غربی در منالعۀ دیگری است نگاهی که دیگری را در نردبان تمدن ،هم پتایینتر از غترب
می دانست و هم در مسیری که سراناام باید به غرب برسد بنابراین ،در ایتن نگتاه ،غترب
بهرور ضمنی و ناخودآگاه ،معیار هرگونه فهم و نقد فرهنگی دیگران بهشمار میآید معیاری
که انسانشناسی همیشه تیش کرده است آن را تتبهویژه در برنامههای توستعه و منالعتات
توسعهتت نقد کند.
حال با توجه به تعریف علمی فرهنگ نزد تیلور و بوآس و انسانشناسان دیگتر میتتوان
گفت ،چون «انسان بودن» بهمعنای «فرهنگ داشتن» است ،نميتوان هیچ قوم و انستانی را
کمبهره از فرهنگ ،یا بیفرهنگ خناب کرد (پهلوان 05 ،0345 ،آشوری 051 ،0340 ،و
 .)05۳این تأکید بهاینسب است که در برداشت یادشده ،منشأ فرهنگ ،رف نیازهای اولیۀ

آدمی است و انسانها برای رف نیازهای زیستی و اولیۀ خود ،آداب ،عادتهتا ،و نظامهتای
فرهنگی فراوانی را رراحی کردهاند تا بتوانند به زیست خود ادامته دهنتد (ر.ی :متاحوزی،
 .)010 ،03۳5بهبیان روشنتر ،فرهنگ را میتوان بهمثابه راهبردهایی دانست که آدمی آنها
را در رول تاریخ و در بستر زندگی خود ،ساخته است تا ازیکستو ،بتوانتد نیازهتا و غرایتز
حیوانیاش را در مسیری اجتماعی هدایت و مهار کنتد و ازستویدیگر ،بته ایتن نیازهتا بته
شیوهای فرهنگی پاسخ دهد .باید توجه داشت که هرچند بتهتعبیر مالینوفست ی ،ختود ایتن
منن فرهنگی برای رف نیازهای اولیه ،سب ش لگیری نیازهای دوم و نیازهای متعتالی در
انسان میشود ،ن تۀ ا لی این است که راهبردهای هر فرهنگی برای کنترل و رف نیازها در
ً
همۀ سنوح ،ویتژه آن فرهنتگ بتوده و لزومتا قابتلتعمیم نیستت (مالینوفست ی.)031۳ ،
بهاینمعنا ،فرهنگ تتبا درنظر گرفتن تمام تنوعها و تفاوتهاتت همچون سایۀ آدمی ،در تمام
دورههای تاریخ حضور داشته و بالیده است:
در مرحلۀ ن،ست باید گفت که ارضای نیازهای اولیه یتا ارگانیتک انستان ،نیازمنتد کتارکرد حتداقل
وضعیتهایی است که فرهنگ ،تاب آن است بهاینمعنا کته مشت یت ناشتی از نیازهتای غتذایی،
باروری ،و بهداشتی انسان باید حل شوند .برآورده کردن این نیازها ،مستلزم ایااد محینی جدیتد یتا
مصنوعی است .محیط جدید که درواق چیزی جز فرهنگ نیست ،باید بهرور دائم تادید ،مراقبت،
و اداره شود (مالینوفس ی.)15 ،031۳ ،

بهنظر انسان شناسان ،این تبدیل وضعیت از اننباق با محیط ربیعی به اننباق فرهنگتی،
پانزده میلیون سال رتول کشتیده و ختود را به تورت عقت رانتدن غرایتز بتهنف

تورت

ت املیافتهتری از فرهنگ ،نشان داده است (کوش.)1 ،0340 ،

 .2چالش فرهنگ و توسعه

ی ی از مهمترین ویژگیهای برنامۀ توسعه در قرن بیستم ،مفروضتات ت املگرایانتهای استت
که در بنن آنها نهفته است .این مفروضات ،سب نگاهی ن،بهگرایانته و از بتاال بته عنا تر
فرهنگی شده است بهاینترتی که مقولۀ فرهنگ باال و فرهنتگ پتایین در بنیتاد و پیشزمینتۀ
یک ن،بهگرایانه و ت املگرایانه ،دوگانۀ بافرهنتگ/
برنامههای توسعه قرار گرفته و برپایۀ این تف ِ
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بیفرهنگ پیش کشیده شده است .این مسلله در توسعه و برنامههایی کته کتارگزاران غربتی یتا
متولیان غربگرا در کشورهای غیرغربتی اناتام میدهنتد ،بته یتک برداشتت غیرتتاری،ی از
ستنتی ختودی
فرهنگ توسعه و همچنین ،نوعی گرایش ضمنی به ت،ری و سرکوب فرهنتگ
ِ

مناتتر شتتده استتت (استت وبار .)5100 1،بتتههمیندلیل ،بتتهنظر برختتی از اقتصتتاددانان و
شناسان پارادایم سنتی توسعه ،جهانیشدن اقتصاد ،نیازمند ایااد نظام فرهنگی خا ی
جامعه
ِ
است که همچون شرط توستعه بهشتمار میآیتد و از آن جتدا نیستت ختواه ایتن همراهتی را

گامبهگام یا به ورت تقدم فرهنگ بر توسعه درنظتر بگیتریم (ر.ی :داوری اردکتانی،0340 ،
 ،)01بهنظر این گروه ،توسعه نیازمند فرهنتگ ویتژهای استت کته بها تنیح از آن بتا عنتوان
«فرهنگ توسعه» یاد میشود فرهنگی که اجرای آن نیازمند فقدان موان توسعه است.
بهنظر پیروان دیدگاه یادشده ،نظام ارزشی هر جامعهای درمقابل برخی از اثرات و نتایج
توسعه واکنش نشان میدهد .حال اگر این واکنش ،بازدارنده باشد و نظام ارزشی یادشده در
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مقابل توسعه ظاهر شود ،نظام فرهنگی دربردارندۀ این ارزشها ،نامتناس با توسعه است و
همچون مانعی درمقابل آن عمل میکند (اینگلهتارت ،)040-045 ،0343 ،امتا اگتر ایتن
واکنش ،تأییدگر توسعه و مشوق آن باشد ،از نظام فرهنگی دربردارندۀ این ارزشها ،بهعنوان
«سرمایه اجتماعی» یاد میشود (ر.ی :فوکویاما .)511 ،0343 ،بهخوبی میتوان در ایتن
برداشت از فرهنگ توسعه ،نوعی روی رد تاریخزدایانه به فرهنگ توسعه را مشاهده کرد کته
فرهنگ توسعه را حقیقتی فراتاری،ی میداند و فرهنگهای دیگر را با آن مقایسه میکند.
فرهنگ توسعه ،با توجه بته وضتعیت آینتدۀ جهتان و کتم شتدن فا تلههای
بهنظر پیروان
ِ

اجتمتاعی ،سیاستی ،اقتصتادی ،و ...در قالت بتتازار آزاد و ده تدۀ جهتانی و بتهبیان دیگتتر،
جهانیسازی ،الزم است موان توسعه ،اعتم از موانت فرهنگتی ،سیاستی ،اجتمتاعی ،و ...از
بافت فرهنگی کشورها و ملتها حذف و ارزشهای جهانشمول و مورداتفتاقی کته میتوانتد
ضامن توسعۀ پایدار و ی ستان تمتام کشتورهای جهتان باشتد ،جتایگزین آن شتود .آنچته در
سالهای اخیر ،با عنوان ا یح وضعیت فرهنگی برخی از کشورهای ستنتی ،جهانیستازی،
پیشرفت ،و توسعۀ پایدار آنها منرح شتده و نهادهتای بینالمللتیای ماننتد بانتک جهتانی،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.

سازمان ملل ،و کشورهای توسعهیافته نیز بر اهتمام به آنها تأکید دارند ،ناظر به همین فتر
است .نتیاۀ این اقدام ،حذف یا بهحاشیه رانده شدن تمتام یتا دستتکم برختی از مؤلفتههای
تش یلدهنده و قدیمی یک فرهنگ و آمدن مؤلفههای جدید از فرهنگهای همستو بتا توستعه
است .البته این خروا و ورود ارزشهای فرهنگی در یک بدنۀ فرهنگی ،نته پدیتدهای ستاده و
آسان است و نته اندیشتمندان حتوزۀ فرهنتگ و اجتمتاع دربتارۀ آن اتفتاقنظر دارنتد .تاربتۀ
پژوهشهای توسعه نشان داده است که برنامههای توسعه ،بهدلیل لحاظ ن ردن بافت و زمینتۀ
کشورهای غیرغربی ،درنهایت ،منار به توسعۀ آنها نشده ،بل ه در مواردی ستب فروپاشتی
اجتماعی و بحرانهای اقتصادی و سیاسی در آنها شده است (ازکیا و غفاری.)03۳3 ،
برپایۀ دیدگاههای انتقادی اخیر ،ایدۀ جهانیشدن فرهنتگ یتا فرهنتگ جهتانی ،بیتانگر
مرحلهای متأخر در نظام سرمایهداری است که به آن «سرمایهداری فرهنگی» گفته میشود.
در این مرحله ،منن سرمایهداری به عر ۀ فرهنگ ،بهمثابه آخرین سپهر استثمار اقتصادی،
هاوم آورده و درنتیاته ،مننت اقتصتادی را بتر مننت فرهنتگ نیتز تحمیتل کترده استت.
ً
سرمایهداری فرهنگی ،روی دیگر فرهنگ توستعه استت کته منتقتدان ،آن را نته لزومتا یتک
پیشرفت مثبت ،که بهشیوۀ انتقادی موردنظر قرار دادهاند.
برکنار از بحثهتای بستیار پیچیتده و مفصتل دربتارۀ آشتتیناپذیری ستنت و تاتدد و
درنتیاه ،فرهنگهای سنتی و فرهنگ یا فرهنگهتای متدرن (دوکوستتر15-13 ،0340 ،
ماحوزی ،)000 ،03۳5 ،انسانشناسی فرهنگی با هرگونه ی سانسازی و حتذف تنوعهتای
فرهنگی م،الف است .انگیزۀ ا لی این م،الفت ،به ماهیت و هدف ا لی انسانشناستی
فرهنگی مربوط میشود ،زیرا انسانشناسی فرهنگتی از آغتاز ،ختود را از قضتاوت و داوری
ً
ً
دربارۀ فرهنگها برکنار داشته است و اساستا «محتتوایی کتامی تو تیفی دارد و از هرگونته
متتأخر
موض گیری ا تولی بتهدور استت» (پهلتوان .)005 ،0345 ،هرچنتد دیتدگاههای
ِ
انسانشناسی نیز بر تفسیر و تبیین تأکید دارند ،انسانشناستی هنگتام تو تیف میتدان ،بته
ات ای تاربۀ دور و ترکی آن با تاربۀ نزدیک ،میتواند تحلیتل عمیقتی از یتک فرهنتگ و

روندهای آن ارائه دهد(گریتز.)0۳۳2 ،1

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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گیرتز در تیشهای خود برای تحلیل فرهنگ ،همواره بر تنوع ش لهای فرهنگ و منن
بنیادین آنها تأکید کرده و بههمینسب  ،از انواع مدرنیته بحث کترده استت .او در توضتیح
تاریخ مدرنیته تتکه در غرب شروع شدتت از فراگیر شدن آن و توستعۀ شت لهای محلتی آن
بحث کرده است فرایندی که ناگهان به ظهور ملتهای جدید اناامیتد و نتام نوستازی یتا
توسعه را به خود گرفت .گیرتز به ت ثر معنایی این فرایند و همچنین ،بته ستادهانگاری آن در
این ه بهسادگی میتوان توسعه یافت ،اشاره کرده است (گیرتز .)03۳-001 ،0۳۳2 ،او نیتز
منتقد تقلیلگرایی در تعریف توسعه و مصداقها و معیارهای واحد و خاص آن است .بنابته
همین انگیزه ،برخی از انسانشناسان ،ازجمله رابرت ادگرتن ،1با نفی رابنۀ فرهنگ و توسعه

فرهنگ توستعه را رد کننتد (هریستون .)01 ،0343 ،ایتن
تیش کردهاند ،استدالل موافقان
ِ
انسانشناسان که بته نستبیتگرایی فرهنگتی معتقدنتد ،بتر ایتن نظرنتد کته «هتر فرهنتگ،

مش،صکنندۀ اهداف و ا ول اخیقی خاص خود است و نمیتوان آن را در قبال اهداف و
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ا ول اخیقی فرهنگی دیگر ارزیابی کرد» (هریسون.)00-02 ،0343 ،
فرهنگ توسعه ،فرهنگهای دیگر را از چشمانداز
این س،ن ،بهاینمعنا است که پیروان
ِ

توسعه و ارزشهای فرهنگی مناس آن ،ارزیابی ،و درباره آنها داوری کردهاند درحالیکه
غربیها ح ندارند فرهنگهای دیگر را برپایۀ ارزشهای موردپذیرش خود ،تغییر دهند یتا
حتی مس،ره کنند ،یا دربارۀ آنها اظهارنظر کنند .بهبیان روشنتر ،انسانشناسی فرهنگی بر
این نظر است که در پس گفتمانهای توسعه ،نتوعی رابنتۀ قتدرت میتان فرهنتگ غترب و
غیرغرب وجود دارد که برپایۀ آن ،فرهنگ غربی میخواهد خود را بتر آنهتا تحمیتل کنتد.
بههمیندلیل ،در انسانشناسی فرهنگی ،بحثی روالنی بر سر شیوههای تف ر و انواع ذهنیت
ً
وجود دارد که نشان میدهد لزوما یک نوع تف ر و فرهنگ ،آنهم از نوع غربتی نیستت کته
درست است ،بل ه شیوههای پرشتماری از زنتدگی ،فرهنتگ ،اندیشته ،و اندیشتیدن (ف تر
کردن ،احساس کردن ،و عمل کردن) وجود دارد(اری سون .)533 ،5100 ،2این مقاومتت

بهحدی بود که انامن انسانشناسی آمری ا در سال  0۳01با تصتوی بیانیتۀ حقتوق بشتر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.

م،الفت کرد ،زیرا بهعقیده آنتان ،بیانیتۀ یادشتده ،نژادپرستتانه و تبلیت گر ارزشهتای دیتن

مسیحیت است (نک :هریسون .)02-01 ،0343 ،گلیزر 1نیز خودبرتربینی فرهنگ غرب را
ن وهش کرده و دراین باره مدعی است که هرچند ضوابط اخیقی شیوۀ زندگی وجتود دارد،
اما هیچ دلیلی برای برتری ا ول اخیقیات غربی بر اخیقیتات متردم دیگتر جهتان وجتود
ندارد .به نظر او ،حتی جوام اروپایی و آمری ای شمالی نیز دچتار کمبودهتای اجتمتاعی،
اخیقی ،روحی ،و سیاسی فراوانی هستند .همچنین ،در بسیاری از فرهنگهتای پیشترفته،
اندیشمندان و فیلسوفان در شرایط نامناسبی زندگی میکنند (گلیزر.)5۳5-5۳3 ،0343 ،
وی دلیل روان شناختی خودبرتربینی را پیشرفت مادی و فناورانۀ غرب نستبت بته ملتهتا و
کشورهای دیگر دانسته و انگیزۀ ا لی انسانشناسی فرهنگی را مقابله بتا ایتن تعصت های
میهنپرستتتانه و بتتهبیان روشتتنتر ،قومپرستتتی دانستتته استتت (گلیتتزر.)311 ،0343 ،
انتقادی انسانشناسی فرهنگی ،نهتنها در مورد منن و نحوۀ دری جوام
بههمینسب  ،نگاه
ِ
دیگر ،بل ه در نقد خود غرب نیز دیده میشود.

انسانشناسان فرهنگی در حینۀ پژوهشهای تاری،ی خود تیش کردهاند ،مفهوم تاریخ
در سنت غربی را نقد کرده و نشان دهند که این مفهوم در خود غرب نیز به ش لهای متنوع
و پرشماری دری ،روایت ،و بازنمایی شده است بنابراین ،نمیتوان آن را به دری خا ی از
مفهوم تاریخ و پیامدهای علی و اخیقی آن محدود کرد .هستترا  2دراینبتاره مینویستد:

«دری خاص غربی از تاریخ ،آن را بهمثابه شیوهای از آگاهی تعریف کرده که فر

میگیرد،

تغییرات اجتماعی باید همگن ،مداوم ،و خنی باشتند» (هستترا  .)0-5 ،0۳۳5 ،بتهنظر
هسترا  ،برخیف انسانشناسی معمول -که «دیگری» را از تاریخ «ما» حذف کرده و آن را
در یک زمان دیگر قرار داده است (همتان) -در انسانشناستی فرهنگتی ،بتا درنظتر گترفتن
ام ان انواع زمان ،دیگر نمیتوان گفت ،جامعهای از تاریخ بیرون افتاده استت .او در ادامته
توضیح میدهد که چگونه اروپاییها در تحلیلهای خود در مورد تاریخ ،در پی این بودهاند
که مردم غیراروپایی را در منن خاص اروپایی خود در تاریخ جهان ستهیم کننتد .هرچنتد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.
.
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ً
این عمل رد بر تاریخ اروپا و جهان مؤثر بوده است ،اما لزوما بهمعنای این نیست کته دری
یگانهای از تاریخ در جهان ش ل گرفته است و وجود دارد .هسترا سراناام تأکید میکند،
نباید غیراروپایی ها را به قال تاریخ خودمان درآوریم ،بل ته بایتد اجتازه دهتیم ،آنهتا در
منن و تاریخ خودشان ایفای نقش کنند (همان).
در این نگاه ،بهتر میتوان مسللۀ نسبیتگرایی فرهنگی را فهمیتد و توضتیح داد .بتهنظر
انسانشناسان ،ا ل نستبیتگرایی فرهنگتی بته ارزشهتای مردمتان و ملتهتای دیگتر در
راستای حفظ هویت و حقتوق انستانی آنهتا احتترام میگتذارد و بتر ایتن نظتر استت کته
ً
فرهنگها ،منحصربهفرد هستند و مردم ساکن در آنها تواناییهای معرفتی و شناختی کامی
متفاوتی دارنتد .دان استپربر ،1ایتن وضتعیت را «آپارتایتد معرفتتی» و ارنستت گلنتر 2آن را

«آنارشی معرفتی» نامیده است ،زیرا بهنظر آنها ،افراد در نظامهای فرهنگی پرشمار ،منن ،
استنباطها ،و پردازش اریعات متفاوتی دارند (ادگرتون.)521-521 ،0343 ،
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این مسلله ،پیشتر نیز در تاریخ انسانشناسی فرهنگی آمری ا و در نظریتههای بتوآس بتا
عنوان «خاصگرایی فرهنگی» منرح شده بود .او بتر ایتن نظتر استت کته هتر فرهنگتی در
تمامیت خاص خویش معنادار ،و در همتین تمامیتت و ختاصبودگی نیتز قابتلفهم استت
(ف وهی .)0340 ،بهنظر انسانشناسان ،ارزشهتای پرشتماری کته یتک نظتام فرهنگتی را
ً
سامان ب،شیدهاند ،معموال با هم سازگاری دارنتد و بتا یتافتن چنتد استتثنا بتهعنوان «متان
توسعه» نمیتوان از ناسازگاری مؤلفههای تش یلدهندۀ یک نظتام فرهنگتی ست،ن گفتت.
بهنظر آنها ،گذشته از ی پارچگی و آرامش چشمگیر جوامت بتدوی و ابتتدایی (ادگرتتون،
 ،) 520،0343تداوم و استتمرار تتاری،ی یتک نظتام فرهنگتی ،ختود دلیلتی بتر ستازگاری
مؤلفههای تش یلدهندۀ آن نظام است .البتته ایتن ست،ن بتهاینمعنا نیستت کته هیچگونته
ناسازگاریای در ماموعۀ این نظامهتا وجتود نتدارد ،بل ته مم تن استت بتر اثتر عوامتل
پرشماری ازجمله برخی از دگرگونیهای محینی یا اجتماعی ،برای مدتی برخی از مؤلفهها
و ارزش های فرهنگی ،ناسازگار شوند ،اما این ناسازگاری ،استمرار ن،واهد داشت و کلیتت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

نظام فرهنگی میتواند در رول زمان این ناسازگاری را برررف کند .ب،تش دیگتری از ایتن
ناسازگاری ،معلول ناتوانی انسان در ات،اذ تصمیمهای مناس برای حل مشت یت بتزر
است .این مسللهای است که حتی امروزه نیز بسیار مشاهده میشود .شتاید ی تی از دالیتل
این اشتباهها ،نداشتن اریعات کامل و درست و تمرکز تصمیمگیرندگان بر خنرهایی است
که بهرور مستقیم افراد و جوام را تهدید میکنند و درنتیاه ،خنرهای دیگری که برخی از
آنها بسیار بزر هستند ،نادیتده گرفتته میشتوند .برایناستاس ،حتتی دیتده میشتود کته
مننقیترین افراد نیز ،ادعاهای غیرمننقیای را ررح میکنند یا تصمیمهایی میگیرنتد کته
پیامدهایی بتدتر از شترایط فعلتی دارد (ادگرتتون .)52۳-510 ،0340 ،بتا توجته بته ایتن
ضعفها ،گلیتزر از ختود بتهعنوان یتک «ت ثرگترای فرهنگتی» یتاد میکنتد کته بته ا تل
کنفسیوسی باور دارد:
یک پیرو کنفسیوس معتقد است که اگر دنیای محسوس را از هتر دیتدگاهی بنگتریم ،نتاقص بتهنظر
میرسد .اگر همزمان آن را از تمام دیدگاهها ببینیم ،آشفته استت و اگتر آن را از هتیچ دیتدگاه خا تی
نبینیم ،پوچ و تهی بهنظر میرسد .من از بین ناقص ،آشفته ،و پوچ ،ناقص را انت،اب میکنم اگرچته
به روشهای گوناگونی برای مشاهده و ارزیابی جهان عقیده دارم .از میان ناکامل ،غیرجتام  ،و پتوچ
بودن ،من غیرجام بودن را انت،اب میکنم هرچند تفاوتهای چشتمگیری در مشتاهده و ارزیتابی
جهان وجود دارد (گلیزر.)5۳1-5۳1 ،0343 ،

بهنظر گلیزر و پیروان این عقیتده ،حتتی انستانهای روزگتار متا کته از فرهنتگ توستعه
برخوردارند و بها نیح ،بافرهنگ خوانده میشوند نیز اشتباههای ف ری بسیاری مرت ت
میشوند و ازاینرو ،همیشه نقصهایی در جوام وجود دارد.
در نتیاۀ دفاع انسانشناسان فرهنگی از ت ثر فرهنگی و نفی قضتاوت ارزشتی در متورد
فرهنگهتتای غیراروپایی تآمری ایی و همچنتتین ،مبتتارزه بتتا ستتو تفاهمهای نتتژادی و
خودخواهیهای اخیقتی و استتعمار فرهنگتی (گلیتزر 5۳0 ،0343 ،ادگرتتون،0343 ،
 ،)521برخی از انسانشناسان ررفدار فرهنگ توسعه ،دیدگاههای خود را تعدیل کردهانتد.
اما درمقابل ،باور به نسبیتگرایی فرهنگی و تثبیت جایگاه «دیگری» ،زمینۀ سو استتفاده را
در کشورهای جهان ستوم فتراهم کترده استت .ایتن امتر ستب شتده استت کته برختی از
انسانشناسان جدید ،روی رد بیتفاوتی در تحلیل و تو یف فرهنگ را نادرست دانسته و به
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ات،اذ روی ردی ارزشی و قضاوتی روی آورند .این تغییر گرایش تاحدی است که برختی از
انسانشناسان جدید ،تمایتل دارنتد ،مفهتوم فرهنتگ را رد کننتد ،زیترا بتهنظر آنهتا« ،واۀۀ
فرهنگ ،بهگونهای نامناس و برای دفاع از شرایط حاکمان اقتدارگرا و اجتازه دادن بته آنهتا
بتترای دستتت زدن بتته قتتتل و ختتونریزی استتتفاده میشتتود» (گلیتتزر.)5۳0 ،0343 ،
برهمیناساس ،آنها دوباره به شعار توسعۀ فرهنگی تتکه یادآور شرایط قرن نوزدهم استتت
بازگشتهاند .این گرایش با نقد روی ردهای سنتی ،به نوعی پاالیش فرهنگتی میاندیشتد .در
ایناا ،تیش ا لی معنوف به فهم جهانهای دیگر انسانی ،و تیش برای گفتگویی عمیت
با جهانهای یادشده برای رسیدن به خودآگاهی انتقادی دربارۀ خویشتن است.
جدال بین این دو موض  ،یعنی موضت ررفتداران انسانشناستی فرهنگتی و ررفتداران
روی رد ارزشی ،سب توجه دو ررف به مقولۀ ارزشهای جهانشمول فرهنگتی و اخیقتی
شده است .بهنظر پژوهشگران حوزۀ فرهنگ ،برخی از ارزشها ،ازجمله این ه «زندگی بهتر
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از مر است»« ،سیمتي بهتر از بیماری است»« ،رفاه بهتر از فقر است»« ،آزادی بهتتر از
بردگی است»« ،عدالت بهتر از بیعتدالتی استت»« ،ستواد بهتتر از جهتل استت» ،و،...
مقبولیت همگانی و جهانی یافتهاند .متناس با این ارزشها ،اگر اثبات شود کته برختی از
ارزشهای فرهنگی جوام  ،مان ارزشهای یادشده و مان توستعۀ آنهتا استت ،تغییترات
فرهنگی در اینگونه جوام تو یه شده است:
اگر برخی ارزشهای فرهنگی ،موان بنیادین پیشرفت بهشمار میآیند و اگر آنها میتوانند بته توجیته
مش یت دشواری همچون فقر و بیعدالتی در جهان سوم کمک کنند ،آنگاه هیچ جتایگزینی بترای
اناام تغییرات فرهنگی وجود ن،واهد داشت .درواق  ،نباید به این موضوع از دریچۀ اقتدامات غترب
نگریست (هریسون.)20 ،0343 ،

متناس با موض اخیر و در راستای ررح مضتمونهای انسانشناستی توستعه ،برختی از
درونی مؤلفههای فرهنگ بهعنوان ضتابنهای بترای
انسانشناسان جدید با نفی ا ل سازگاری
ِ
ارزشمندی و کارآمدی فرهنگهای سنتی ،بتر ایتن نظرنتد کته ستازگاری ،شترط بقتای تمتام
فرهنگها است و نمیتتوان از آن بتهعنوان ضتابنهای بترای ختوب بتودن برختی از ارزشهتا
استفاده کرد بهعنوان مثال ،اگرچه مم ن است جادوگری ،مزایایی داشته و با کلیت ماموعتۀ

فرهنگیای که در آن قرار دارد ،سازگار باشد ،تنهتا ستازگاری ،دلیلتی بتر درستتی آن نیستت

چنانکه بنا به پژوهش کیید کیکهن و دوروتی الیتون ،1جادوگری در قوم ناواها ،سب نوعی
خشونت و تحمیل مصائ شدید به افراد بیگناه میشود (ادگرتون:)520 ،0343 ،
بنابراین ،نباید فر کرد که هر عقیده و عمل قدیمی یا مستمر بایتد در یتک جامعته ستازگار باشتد.
درعو  ،باید فر کرد که هر عقیتده یتا عملتی میتوانتد در سلستلهای از ارزشهتای ستازگار و
ً
جهانشمول] ر دهد .مم ن است این عقاید و اعمال ،خنثی یا نسبتا خوب باشند یتا بترای برختی
افراد جامعه سودمند و برای برخی دیگر مضر باشد .گاهی اوقات نیتز آنهتا بترای همته متردم مضتر
هستند (ادگرتون.)551 ،0343 ،

با توجته بته آنچته منترح شتد ،انسانشناستی فرهنگتی کته مایتل استت همچنتان بته
نسبیتگرایی فرهنگی و احترام به هویت ش،صی و فردی فرهنگهتا پایبنتد باشتد ،متوجته
چالش و پارادوکس و تناقضی جدی است ،زیرا ازیکسو ،بنابته ا تل نستبیتگرایی ،بایتد
هرگونه قضاوت دربتارۀ فرهنگهتا را کنتار بگتذارد و ازستویدیگر ،بتا توجته بته توستعه و
ملزومتتات آن ،بایتتد برختتی از ارزشهتتا و مؤلفتتههای تشت یلدهندۀ فرهنگهتتای ستتنتی و
غیرمتادد -که بهعنوان موان توستعه عمتل میکننتد -را کنتار بگتذارد (داوری اردکتانی،
 02 ،0340هریسون .)01 ،0343 ،بهاینمعنا ،گرایش جدیتد انسانشناستی فرهنگتی بته
توسعه و ملزومات فرهنگی آن -که بها نیح ،فرهنگ توسعه نیز خوانده میشود -چتالش
پیشروی انسانشناسی فرهنگی است .شاید از میتان دیتدگاههای گونتاگون انسانشناستان،
بیش از همه بتوانیم نظر هسترا را که پیشتر نقل شد ،بپذیریم مبنیبر این ه بهتر استت بته
دیگ تران اجتتازه دهتتیم فرهنتتگ و تتتاریخ خودشتتان را داشتتته باشتتند .مستتللۀ ا تتلی ب ترای
انسانشناسی این نیست که نمیتوان در مورد فرهنگها قضاوت کرد ،بل ه این است که چه
کسی باید معیار و ماری این قضاوت باشد .نقدی که انسانشناسی به این مسلله (قضاوت
کردن) دارد ،ناشی از این است که مفرو

ارزیابی میان فرهنگ در تف ر غرب ایتن استت

که سراناام ،خود را معیار بداند و دیگران را از زاویۀ دید خود و برپایتۀ تصتور و معیارهتای
خود وارد تاریخ کند.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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چالش یادشتده ،هنگتامی عمیت تر میشتود کته توستعه درمعنتای امتروزی آن را تنهتا
محصول فرهنگ معا ر غربی بدانیم و هرگونه تزری ارزشهای متناس با آن به نظامهای
فرهنگی سنتی و غیرغربی را بیفایده یا ناسازگار بهشمار آوریم .برپایۀ چنین برداشتی ،ورود
عنا ر فرهنگ غرب بته نظامهتای منستام فرهنتگ ستنتی و غیرغربتی ،بته ویتران شتدن
ساختهای نظام موجود و درنتیاه ،فروپاشی آن میاناامتد .ایتن فروپاشتی یتا دوگتانگی
فرهنگی ،پدیدۀ بی هنااری را درپی دارد .برپایۀ ایتن تحلیتل ،دوگتانگی فرهنگتی و ایاتاد
موقعیتهای بیهناار ،نتیاۀ تصادم ارزشهای سنتی با ارزشهای غریبه و ناسازگار است
(دو کوستر )11-11 ،0340 ،ازاینرو ،تزری فرهنگ توسعه به نظام فرهنگی جوام سنتی
و غیرغربی ،افزونبر نفی شعار نسبیتگرایی فرهنگی ،مم ن است در مرحلهای شدیدتر به
حذف کلیت این فرهنگها منار شود .بهبیان روشنتر ،فرهنتگ خودمحتور غربتی کته در
قال مفاهیم تنوری و تکخنی از تاریخ و پیشترفت ،جهتان را بته کتام گردونتۀ پرقتدرت
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مدرنیزاسیون میکشد ،سراناام با وض این رویارویی نامتوازن ،سب از بین رفتن برخی از
میراثهای تمدنی و فرهنگی شده است یعنی فرهنگهایی که امروزه درنتیاۀ توسعۀ غرب
و ادغام آنها در خود ،دیگر اثری از آنها نیست.
 .3لزوم توسعه فرهنگی

با پذیرفتن ا ل پیوند فرهنگ و توسعه و این ه برخی از ارزشهای فرهنگی ،سترعتب،ش
توسعه و برخی متان آن هستتند ،انسانشناستی فرهنگتی در آخترین مواضتعش ،انعنتاف
بیشتری از خود نشان داده و تتیش کترده استت ،فردیتت و انحصتارگرایی فرهنگهتا را بتا
فرهنگ توسعه آشتی دهد .دراینمیان ،بنابر قاعدۀ نسبیت فرهنگی،
جهانشمولی ارزشهای
ِ
نوعی منن میانفرهنگی را در رویارویی با فرهنگها و رابنتۀ آنهتا مبنتا قترار داده استت.

دراینراستا ،دیدگاههای پرشماری ررح شده است بهعنوان مثال ،دو کوستتر بتر ایتن نظتر
است که برخی از مضمونهای فرهنگ جدید میتوانند بهآرامی در کنار مؤلفههای فرهنتگ
سنتی و غیرغربی قرار گیرند ،همچون عضوی از اعضتای آن ختانواده شتوند ،و بته زیستت
جدید خود ادامه دهند (دو کوستر .)10 ،0340 ،برپایتۀ ایتن برداشتت ،اگتر مضتمونهای

فرهنگتتی
فرهنگتتی جدیتتد بتتهآرامی و از ستتر احتتترام و همزیستتتی در کنتتار ارزشهتتای
ِ
ازپیشموجود قرار گیرند ،در شدیدترین وضعیت ،ارزشهتای ستنتی بیشتتر بتهعنوان ترمتز
توسعه و نه انسداد توسعه عمل میکنند .براساس این ادعا ،هرچند «فرهنگ ستنتی از بنیتاد
با فرهنگ امروزین متفاوت میماند ،اما] در نتیاتۀ تمتاس بتا آن میتوانتد متحتول شتود،
بیآن ه پایههای نظام بهلرزه درآید» (دو کوستر.)13 ،0340 ،
ی ی دیگر از اینگونه تعدیلها را میتوان نزد انسانشناسان توسعه یافت .در ایناتا بترخیف
موا ن،ست توسعه که با نگاهی ت املی ،مساهمت کشورهای گونتاگون در برنامتههای توستعۀ
جهانی و رشد عقینیت و مدنیت مدرن را برپایۀ میزان دوری و نزدی ی آنها از غایتهای معتین
ارزشیابی میکرد ،روی ردی که بهدلیل تأکید بر خط سیر مشابه در دگرگونی فرهنگی ،موردانتقاد
کارکردگرایان و انسانشناسان بتود ،تتیش میکنتد بتا تأثیرپتذیری از برختی از پستتمدرنها و
پساساختارگرایانی چون فوکو ،راه سومی را پیشنهاد دهد .آرتور اس وبار ،1بترای ترستیم ایتن راه،

بین انسانشناسی توسعه و انسانشناسی توسعهای فرق نهتاده استت .بتهنظر او« ،انسانشناستی
توسعهای در مقایسه با انسانشناسی توسعه ،به کارهای پزش انی اشتاره دارد کته درعمتل درگیتر
تعیین ،اجرا ،یا ارزیابی برنامههای جهتیافتۀ تغییتر هستتند بتهویژه برنامتههایی کته بتا هتدف
تس ین فقر در کشورهای فقیر پیاده میشوند .درمقابل ،انسانشناسی توسعه ،عنوانی است بترای
نقد رادی ال از استقرار توسعه و نیز دوری گزیدن از آن» (ادلمن و هاوگرود .)0343 ،بتهاینمعنا،
انسانشناسان توسعه (برخیف انسانشناسی توسعهای که خود را در خدمت برنامتههای توستعه
تعریتتف کتترده استتت) ،بتتر ارزیتتابی دستتتگاههای نهادینهشتتده ،تثبیتتت قتتدرت بهوستتیلۀ دانتتش
ت،صصی ،تحلیلهای مردمنگاری ،و انتقاد از ساختارهای مدرنیستتی تمرکتز کردهانتد .ایتن راه
سوم ،درعین توجه به توسعه ،آسی ها و محدودیتهایی را که در این فرایند برای عر ۀ فرهنتگ
پیش میآید ،شناسایی کرده و موردانتقاد قرار میدهد .این گروه ،برخیف سنت جامعهشناستانی
چون وبر و پارسونز ،به آنسوی توسعه تتیعنی شت افها و زخمهتای ناشتی از توسعهتتت توجته
میکنند .در ایناتا بته الگتویی از توستعه اشتاره میشتود کته در آن« ،متردم بتومی» ،دولتتی را
بهرسمیت میشناسند که برای آنها کار میکند.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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این جریان ،با تأثیرپذیری از پستمدرنها تتکه «بحث توسعه را چیزی جتز دستتگاههای
کنترل و نظارت نمیبینند و مقولۀ توسعه را ی تی از ابزارهتای کنترلکننتدۀ عصتر روشتنگری،
یعنی دوران گسترش ررح اروپایی عامگرایانه به تمام نقتاط جهتان میداننتد و آن را در قالت
مقولۀ دانشتقدرت تحلیل میکنند» (همان)1۳ :تت رابنۀ فقتر و نتابرابری را برجستته کترده و
بهاینترتی  ،به ا یح نظام توسعه ،نه ان تار آن ،کمتک میکننتد .آنهتا در اناتام ایتن کتار
همواره مراق هستند تا با توسعهگران همدست نشوند ازایتنرو ،همچتون شت اکانی متاهر،
پیشنهادهای توسعهگران را پیچیدهتر از آنچه در نگاه ن،ست بهنظر میرسد ،متصور میشوند.
اس وبار ،پیشرو این حوزه ،در کتاب «رویارویی با توستعه :ستاختن و ویتران کتردن جهتان
سوم» ( )5100تیش کرده است ،سیاستهای توسعهای موسوم بته سیاستتهای مدرنستازی
جهتتان ستتوم را برپایتتۀ مفهتتوم تفتتاوت تحلیتتل کنتتد .است وبار متتدعی استتت ،فقتتدان حضتتور
انسانشناسان در برنامههای توسعه ،به نوعی استعمارگرایی مدرن در کشتورهای جهتان ستوم یتا
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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کشورهای موسوم به جنوب اناامیده استت کته در نتیاتۀ آن ،انتواع برچست ها ،دستتگاههای
کنترلی اجتماعی ،و ابزارهای تغییر ،شرایط زندگی افراد را ش ل داده و تغییتر ستبکهای زنتدگی
پیشین را ضرورت ب،شیدهاند .وی نیز با پذیرش انتقادهتای رایتج بته توستعه ،در قالت مفهتوم
«پساتوسعه» یا بدیلهای توسعه ،تصورات مربوط به «بومیسازی» را برجسته کترده و بترخیف
توسعهگرایان تتکه ارزشهای فرهنگی بومی را موانعی بر سر راه توسعه تحلیتل میکردندتتت ایتن
ارزشها را منب ارزشمندی مییابد که بهنظر وی« ،بازسازی خیق» آنها میتواند به بازستازی
خیق انواع دیگری از زندگی و فعالیت اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی منار شود .رویهمرفته،
اس وبار بر این نظر است که توسعه در ش ل کیسیک آن ،درعین عرضۀ دانش جدید در هیتأت
نظام حقیقت و دانایی ،آن را بهگونهای هماهنگ و منستام بترای رستیدن بته قتدرت بهختدمت
میگیرد .در این رابنۀ همسو ،علوم ،بهرورکلی ،و علوم انسانی و فرهنگی ،بهرور خاص ،بهمثابه
ابزارهای عقینیسازی جامعه در راستای رسیدن به برنامههای توسعه رشد میکند رشدی که با
تحقیر فرهنگ بومی جهان سوم همراه است (شهرکی.)0341 ،
بهنظر اس وبار ،با روش قومنگاری مقاومت میتوان منن فعالیت گروههای فرودستت
علیه گروههای فرادست و سلنهگر را بازخوانی کرد .بهاینترتی  ،روی ترد اقتصتاد سیاستی

انتقادی یا همان نظریۀ وابستگی ،باید جای خود را به روش قومنگاریهای توسعه و نظریتۀ
فرهنگهای م،تلط بدهد تا از این راه ،نظامهتای محلتی بتهلحاظ متادی و نشانهشتناختی
تقویت شوند و درنهایت ،از موقعیت فرودست در روابط جهانی رها شوند و بتوانند با دست
پر ایفای نقش کنند (سیدمن.)0344 ،
افزونبر این روی رد ،برخی دیگر از انسانشناسان بر این نظرند کته در ختود نظامهتای
سنتی ،ارزشها و مؤلفههایی ستازگار بتا پیشترفت و توستعه وجتود دارد کته بایتد بتهدقت
شناسایی و با حفظ محتوا ،متناس با منلوب ،بتازخوانی و تعریتف شتوند .ب،تش عمتدۀ
تیشهای روشنف ران قرن بیستم کشورهای درحالتوسعه معنوف به ایتن روی ترد استت
بهعنوان مثال ،در ایران ،برخی از مهمترین انسانشناسانی که به قابلیت میراث ستنتی بترای
ساختن فرهنگی جدید و البتته پیشترو معتقدنتد ،بتر بازشناستی و بازستازی خیقانته ایتن
ارزشها و دانش سنتی تأکید دارند .در ایران ،دو تن از مهمترین انسانشناسانی کته در ایتن
حوزه کار کردهاند ،جواد تفینژاد ( )0314 ،031۳و مرتضتی فرهتادی (،0311 ،0311
 )0315هستند .این پژوهشگران که سالها دربارۀ میراث کهن ایران تحقی کردهاند ،بر ایتن
نظرند که روند نوسازی ،بیش از آن ه به توسعۀ جوامعی مانند ایران کمک کرده باشد ،سب
آشفتگی و گاه ت،ری این جوام شده است .بههمیندلیل ،آنها بر نتوعی توستعۀ بتومی و
درونزا تأکید دارنتد .دیتدگاه انسانشناستان بتومیای ماننتد فرهتادی و تفینژاد ،بیتانگر
تاربهای مشابه در پژوهشهای انسانشناسی در منار دیگر دنیا است .مسللۀ ا لی ایتن
است که مدرنیزاسیون و فرهنگ جدید توسعه ،نهتنها موف نبوده ،بل ه در مواردی ،موجت
تحریف فرهنگی و فروپاشی اجتماعی هم شده است بنابراین ،از دیدگاه این پژوهشتگران،
توسعه نهتنها برمبنای ارزشهای بومی ،بل ه برپایۀ ادعاهای ختود نیتز ررحتی قابلنقتد و
ارزیابی منفی است.
هرچند این روی رد با اقبال فراوانی روبهرو شده است ،اما در این مورد نیز ،مسللۀ عتدم
ً
تناس میان ارزشهای سنتی و توسعه تتکه ذاتا از سنخ مدرن و غیرسنتی استت و برمبنتای
تف ر فلسفی سدههای اخیر بنا شده استتت بهگونهای تبییننشده کنار نهاده شده است.
برخی از نسبیتگرایان فرهنگی در مورد جم دو مؤلفۀ یادشده بر این نظرند کته در هتر
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نظام فرهنگیای ،ارزشهای جهانشتمولی چتون عتدالت ،ستودمندی ،استتقیل ،آزادی،
وفاداری ،اناام وظتایف ،قداستت ،و ...وجتود دارد ،امتا ایتن ارزشهتا بتهعنوان اهتداف
ارزشمند زندگی ،متنوع و متغیر هستند و به گونههای پرشتماری و در ستنوح و درجتههای
متفاوتی تحق مییابند ازاینرو ،تمام خوبیهای زندگی را نمیتتوان ی ستان و ی اتا بته
حداکثر رساند و همین امر ،سب تفاوت در ارزشها و فرهنگها میشتود .بتهدلیل همتین
تفاوتها است که هیچ سنت فرهنگیای نتوانسته است بهگونهای دقی مش،ص کند که چه
چیزی خوب است (نک :گلیزر .)5۳1 ،0343 ،ایتن روی ترد درواقت  ،هیچگونته راهحتل
مش،صی برای جم فرهنگ و توسعه در معنای جدید آن عرضته نمیکنتد ،بل ته تنهتا در
قال ررحوارهای ناقص ،جهانشمولی و فردیت فرهنگها را خاررنشان میکند.
ب،ش دیگری از دیدگاهها معنتوف بته عرضتۀ الگتویی غیرغربتی و درنتیاته ،بتومی ،از
پیشرفت و توسعه است که برمبنای ارزشها و ا ول فرهنگی هر کشتوری رراحتی و عرضته
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شده است .برپایۀ این روی ترد ،مم تن استت بتا منالعتۀ بنیتادین ا تول و مبتانی فلستفی،
فرهنگی ،و علمی هر قوم و سرزمین ،بتوان تصویری غیرغربی از توستعۀ اقتصتادی ،سیاستی،
اجتماعی ،و انسانی ارائه داد و بهاینترتی  ،نسبتی سازگار میان فرهنگ و توستعه برقترار کترد.
ررح اخیر ،با وجود جذابیت ،منلوبی مش ل و بستیار پیچیتده استت و درنتیاته تحقت آن
نیازمند تیش و کوشش علمی و پژوهش فراوان است ،زیرا است،راا مبتانی ف تری و فلستفی
سنتهای ریشهدار در نسبت با توسعه در معنتایی متفتاوت از دنیتای قتدیم ،حقیقتتی بستیار
پیچیده و مش ل است .آنچه پیچیتدگی ایتن رترح را بیشتتر و مشت لتر میکنتد ،الگتوگیری
پژوهشگران از مؤلفتههای ف تری جدیتد و پیشترفتهای فناورانتۀ چشتمگیری استت کته از
مقبولیت گستردهای نیز برخوردار است .شاید تغییر این گفتمتان و پتارادایم و عرضتۀ نگتاهی
متفاوت با نگاه موجود ،مستتلزم نمایتان شتدن ضتعفهای بتزر و عمتدۀ گفتمتان فعلتی و
احساس ضرورت تغییر آن به ورت خودجوش باشد .البته بنا به نظر پژوهشگران متداف ایتن
دیدگاه (مانند فینژاد و فرهادی که پیشتر به آنهتا اشتاره شتد) ،افزونبتر این ته ایتن فراینتد
بازشناسی و است،راا میراث سنتی ،کاری دشوار ،زمانبر ،و راقتفرسا استت ،ستاختارهای
اقتصاد سیاسی قدرت و علم نیز همچنان سرسپردۀ فرهنتگ توستعه و مدرنیتته غربتی استت

بههمیندلیل ،برخی از مش یت عدم تحق توسعههای بومی ،در مناف نظام ناعادالنتۀ نظتام
جهانی و همسویههای آن در قدرتهای محلی ریشه دارد ،زیرا توسعۀ درونزا درعمل ،ستب
قن برخی مناف موضعی و استثماری گروههای اح قتدرت در داختل و ختارا خواهتد
شد .توسعۀ غربی ،افزونبر قدرت سیاسی ،نوعی ستینرۀ هژمونیتک هتم دارد ،بهگونتهای کته
هنوز باور غال  ،پیروی از الگوی غربی است (ر.ی :فرهادی 0315 ،گیرتز.)0۳۳2 ،
با توجه به راهحلهای یادشده ،انسانشناسی فرهنگی به هر راهی کته متوستل شتود ،در
برابر متوا گستتردۀ جهانیستازی و ی سانستازی فرهنتگ کشتورها و اقتوام ،بترای حفتظ
نسبیتگرایی فرهنگی در نسبت با توسعه و ترویج ارزشهای فرهنگی جهانشتمول ،ناچتار
است ی ی از گزینههای یادشده یا گزینهای شایستهتر را انت،اب کند و به آن متوستل شتود.
این چالش ،تا زمانی ادامه خواهد یافت که نتیاهای مناس در جم فرهنگهای غیرغربی
ً
و توسعۀ علمی جدید غرب تتکه امروزه به شتیوۀ کتامی ی ستان و مشتابهی در کشتورهای
غیرغربی نیز دنبال میشودتت یافت نشود.
بحث و نتیجهگیری

مسللۀ توسعه ،ورای روایت غربی و مدرن آن ،تاربههای خا ی را ایااد کرده که سب
شده است انتقادهای فراوانی از جان انسانشناسی به آن وارد شود .این انتقادها ازیکسو،
مبتنیبر مفرو های مسلم گفتمان توسعه و مدرنیتۀ غربی در متوا ن،ستت آن استت کته
برخی از جامعهشناسان ررفدار توسعه و مدرنیتۀ پیشرفتگرا نیتز از آن حمایتت کردهانتد و
ازسویدیگر ،بیانگر نگاه محلی به امر فرهنگی و توجه بته «تاریخهتای دیگتر» استت بته
فرایندهایی که هر جامعهای خودش را برپایۀ داشتههای خودش میسازد .بهنظر آنها ،معیار
قرار دادن یک جامعه بهمثابه مبنا و محور ارزیابی دیگران ،نهتنها پایۀ اخیقتی نتدارد ،بل ته
قضاوت تنوعهتای
حتی مبنای علمی نیز ندارد .انسانشناسی فرهنگی با هدف معرفی بدون
ِ

فرهنگی اقوام و ملتهای گوناگون در رویارویی بتا ادبیتات جهانیستازی فرهنتگ و متوا
گستردۀ توسعه اقتصادی ،سیاستی ،و اجتمتاعی عصتر ،ابتتدا تتیش کترد در مقابتل متوا
انحصارگرای ت املگرایان قرار گیرد ،اما سراناام ،خود آن با چتالش جتدی روبتهرو شتد
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چالشی که هنوز نتوانسته است بهگونهای مش،ص بر آن غلبه کند .این علتم بایتد بتوانتد از
فرهنگتی
رف تو یف و معرفی فرهنگها فراتر رفته و آشتی ت ثتر فرهنگتی بتا پیشترفت
ِ
معنوف به رفاه ،عدالت ،و آزادی را تبیین کند .تاربۀ انسانشناسی نشان داده است که ایتن
علم ،بیش از هرچیز بهسوی نوعی کارکرد خودانتقادی برای فرهنگها پیش میرود نگاهی
انتقادی به خویشتن از آینۀ دیگریها .نقدهای انسانشناسان بته مفرو هتای فرهنگتی در
غرب ،پیشینهای به رول تاریخ انسانشناسی دارد هرچند بیشتر به رابنتۀ انسانشناستی بتا
استعمار توجه شده ،اما این وجه انتقادی انسانشناسی که امروزه بتیش از همته ختود را در
انسانشناسی توسعه بهنمایش گذاشته است ،کمتر موردتوجه بتوده استت بتهعنوان مثتال،
نقدهای آنها به فضای جنگ و لح در جهان در مقالههایی مانند «جنگ یک ابداع است،
نه یک ضرورت زیستشناختی» ،توسط مارگارت مید ،در مقاله رابرت هایدن دربارۀ «نقش
ناتو در برافروختن آتش در بال ان» ،یا مقالۀ لسلی جیل در مورد «واش افی سیاست آمری ا
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در کلمبیا» ،نمونههایی از تیش انسانشناسی برای نقد عقل ابتزاری و ستلنهرل متدرن
است .همچنین نقدهای انسانشناسانی مانند ویلیتام بتیمن و باربتارا نیمتری عزیتز دربتارۀ
افغانستان و کارهای ویلیام بیمن ،دیوید رایس ،و جان بوردیک در مورد رخدادهای پتس از
یازده سپتامبر ،همگی تیشهایی است برای بازتفسیر این رخدادها ،ختارا از کلیشتههای
مدرن.
بههمینسب  ،انسانشناسی نیز در این فضای متحول فرهنگتی و ظهتور انسانشناستی
بومی و محلی ،تیش کرده است بهسوی نوعی بازسازی ختود در زمینتۀ بتومیگرایی پتیش
برود بازسازیای که سب بازتعریف میدانهای تحقی و همچنین ،عر تههای کتاربردی
جدیدی در فرهنگ بومیان شده است .پاول بتر ایتن نظتر استت کته امتروزه انسانشناستی
میتواند در مباحث هویت ،ستیمت ،ستازمانهای مردمنهتاد ،تاتارت ،محتیط زیستت،
حاکمیت ،و توسعۀ محلی نقش بسیاری داشته باشد ،اما در عر ۀ توسعه تتآنگونه که پاول
هم بیان میکندتت مهمترین کاری که انسانشناسان فرهنگی میتوانند اناام دهند ،انتقاد بته
گفتمان مسلط توسعه ازیکسو و دخالت در برنامههای توسعه در جهان ازسویدیگر است،
تا بهاینترتی  ،واقعیتهای زیرینی که در سنح محلتی بستیار مهتم هستتند را برجستته و

نمایان کنند و ازاینرری  ،مان ت،ریت فرهنتگ محلتی در فراینتد توستعه شتوند .بتهبیان
روشنتر ،کار انسانشناسی فرهنگی ،نشان دادن واقعیتهای چندگانه و ایاتاد پیونتد میتان
آنها است .پژوهشهای مردمنگارانه میتوانند بین فهتم و تاربتههای متردم از برنامتهها و
عامین خارجی توسعه ارتباط برقترار کننتد .ایتن واقعیتهتای چندگانته تاحتدی برمبنتای
شت لهای گونتتاگونی از دانتتش کتته بهشتتدت محلتتی و ختتاص هستتتند ،شت ل گرفتهانتتد.
افزونبراین ،آنها مهارتها و جایگاهی را در جامعۀ خود دارند که میتوانند بترای موفت تر
شدن برنامته های بهبتود و توستعه مفیتد باشتند .ن تتۀ مهتم ایتن استت کته نقتش ا تلی
انسانشناسی در رویارویی فرهنگ محلی و توستعه در فضتای جهانیشتدن ،تتیش بترای
حفظ تنوع و ت ثر فرهنگی بشر است .از دیدگاه انسانشناسی فرهنگی ،آنچه حیات انستانی
را غنا ب،شیده و تقویت کرده است ،تنوع و ت ثتر شت لهای زیستت فرهنگتی بتوده و ایتن
ضرورتی است که باید تدوام یابد.
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