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The discussion on the bases, principles and rules of scientific progress and 
structuring the scientific movement of the country is considered as one of 
the important and useful topics in the academic community. By this way, 
any scholarly discussion in this field, for scientific development without 
simplification or superficiality, requires specific theory and avoidance of 
social approaches. Meantime, the study of three propositions has a 
determining role: the acceptability of the architecture of science and the 
thinking governing it in the global scientific development, paying attention 
to the national situation and its capacities in scientific growth in terms of 
natural contrast with the globalization of science, and distinguishing 
Islam's confrontation with science in the socio-historical context or the 
historical confrontation of Christianity with science and its consequences, 
such as the birth of a new proposition, that is, liberation from religion as a 
requirement for scientific development. This article, through an analytical 
method and taking into account the three aforementioned important 
propositions, has tried to critically review the book entitled The 
Architecture of Science in Iran and utmost in some cases, it has reached 
conclusion contrary to the approaches highlighted in the same book. On 
the other hand, by reminding the gaps and misconception in the book, the 
current article has tried to create the necessary opportunity to further 
deepen opinions in the field of the architecture of science in Iran. 
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 مباحث  جزو کشور، یعلم حرکت به یساختاربخش و یعلم شرفتیپ قوائد  و  اصول  بسترها،  از  گفتگو

 سثاحت نیثا  در نثهعالما بحث  گونه هر  حال، نیع در .شودیم محسوب یعلم جامعه در نافع  و  مهم
 ایث  یسثازساده  از  بثدور  یعلمث  توسثعه  به  یاجتماع  یکردهای رو  از  اجتناب  و  مشخص  یتئور  ازمندین

 و علثم ی ر یپثذیمعمار : دارد کننثده نیثیتع  ینقشث گثزاره سه یبررس ان،یمنیا  در  است.  ی نگر یسطح
 رشثد در نآ  یهثاتیظرف   و  یمل  وضع  به  التفات  جهان؛  در  علم  رشد  در  ی ر یپذیمعمار  بر   حاکم  تفکر 
 -یاجتمثاع بسثتر   در  علثم  بثا  اسثالم  مواجهثه  ز یتما  علم؛  شدنیجهان  با  یع یطب  تقابل  لحاظ  با  یعلم
 یعنثی  تثازه  گثزاره  کیث  تولثد  مانند  آن  یامدهایپ  و  علم  با  تیحیمس  یخیتار  ییاروی رو  با  خود  یخیتار
 زارهگث سثه نیا  به جهتو رگذره ار یلیتحل روش با مقاله، نیا  .یعلم توسعه الزمه منزله به  نی د  از  ییرها

 ر یمغا ییهاپاسخ به د،موار یبعض در  تا  ینها  و  داده  قرار  ینقاد  مورد  را   رانیا   در  علم  یمعمار  کتاب  مهم،
 و خالهثا یادآوریث بثا تثا کثرده کوشش مقاله  گر،ی د  طرف   از  است.  دهیرس  مزبور  کتاب  یکردهای رو  با

 جثادیا   رانیثا   در  علم  یمعمار  باب  در  راتظن  قیمتع   یبرا   را   الزم  فرصت  کتاب،  نادرست  یهابرداشت
   کند.
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 مقدمه .1
آن رونثثق   و شثثیوه مثثدیریت  تضثثائا اقت  شثثرای ،  ران وای  ردی  لمز پیشرفت عهای گذشته بح  ادر سال

 پیشرفت علمثثی  ابعاد و اضالع مختلف  ی درمتعددهای  مقاالت و کتاب  خوشبختانه  محسوسی یافته و
باب، کتاب معماری علثثم در ایثثران، تثثالیف جنثثاب  این مطرح درهای منتشر شده است. یکی از کتاب

 اسثثت  اب مزبور صثثورت گرفتثثهددی به کتهای متعدنق  ننوآقای دکتر رضا منصوری است. هرچند تاک
 ، نگاه کالن و فیلسوفانه به کتاب معماری علم در ایران دارد و چندان وارد جزئیات کتثثابحاضر  نقد  اما 

 روی توسثثعه علمثثی گشثثودهکثثه بثثه  ای  و پنجثثره  کالن نویسندهتفکر    نقد،این  برای    . در واقع،شودنمی
از  بثثه آنهثثا پرداختثثه اسثثت.  کتثثاب  کهاست    ایجزئی  یاتمدع  مسقمهم تر از بررسی صحت و    است،

به معنای شناسایی عیوب و نقاط ضعف یک اثر نیست بلکثثه ایثثن صرفا   نقد علمی یک اثر    سوی دیگر،
رسثثیده نیز  ورود به اشکاالت اثر، به آنچه به عنوان نقطه قوت اثر    انتظار به جا وجود دارد که ناقد قبل از

ایثثرادات و  حثثول  و سثثپ   وت کتاب اشاره شثثدها به چند نقطه قاین نقد ابتددر    این،راببن  است، بپردازد.
 .کتاب مباحاثی ارائه شده استاشکاالت عمده 

 
 کتاب   یمعرف. 2

مقدمثثه و شثثانزده گفتثثار کثثه هثثر چنثثد وجثثه  کیثث است متشکل از   یکتاب  ،رانیعلم در ا  یمعمار  کتاب
 یمواجهه انتقاد ،دغدغه آن  نیتر  رسد مهممی  ظره نا بماه  نشد  نییآن در مقدمه به وضوح تب  کیپرابلمات

کتثثاب، از  یقثثاداسثثت. در مواجهثثه انت یتوسعه علمثث  نسبت به رانیدر ا یو شبه سنت  جیراهای  با نگرش 
 یدر جهثثان علثثم، و از سثثو  یفرهنگثث -یاجتمثثاعهای  تیعلم و واقع  یبه جامعه شناس  شیسو گرا  کی
 سثثندهی . نوشثثودیمحسثثوب م  یه کثثانوندو نقطثث   ونیزاسیرنمدت  امراز ث  یکیتوسعه علم به مثابه    گر،ید

و نقثثد  ،یمثثدرن بثثه توسثثعه علمثث   کثثردیو رو  یو ملثث   ینید  کردیرو  انیم  یکتاب تالش دارد تا با مرزبند
بثثه   وسثثتنیو پ  ونیزاسثث یرا تثثن دادن بثثه مدرن  یبه توسعه علم  یابیالزمه دست    ،ینید علم دمانن  یتفکرات

. چثثه بسثثا در نگثثاه کتثثاب، دینما  یمعرف  تهیدرنبر م حاکم میاس پارادا اس رب یتجربه متراکِم توسعه علم
. شثثودیم  یحکم محتوم  تلقثث   کی  یتوسعه علم  یبرا  ،ییگراشدن و کنار گذاشتن ارتجاع و سنتمدرن

از جامعثثه   یدر فکر حکمرانان و بخشثث   عیشا   یرفتارها و کجها  یشیاندمنظر، کتاب نسبت به کج  نیاز ا
است، حساس است و بثثا اتکثثا   ی نگر یسطح دهییزا ا یو  ییگراسنت دهییزا ا ی مدتا  که ع  ناریدر ا  یعلم

 ران،یدر ا  یعلم  تیریدر صحنه مد  سندهی نو  یتجارب عمل  زیو ن  یبه اصول مدرِن مسل  بر توسعه علم
 ،رانیثث ا  علم در  ی. اصوال  کتاب معماردهدیقرار م  یرفتارها را مورد نقد و بررسو کجها  یشیاندکج  نیا

 دنیکنثثد و بنثثا دارد بثثا بثثه چثثالش کشثث می  لیتحل  یاسیدر اتمسفر سنحو زیرپوستی    هبعلم را    یمعمار
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 شثثرفتیپ ریتوامثثا  مقصثثد و مسثث  ،یانقثثالب اسثثالم یروزیثث پ  از پ یاسیموجود در نظام س  یها انگاره 
 کند.    فیتوص  یمبهم و در تقابل با تجربه جهان  یکنون   یرا در شرا رانیدر ا  یعلم

 
  قوت کتاب نقاط .3

  یو مواجهه انتقاد  یمحافظه کار   گذاشتن  نار. ککی

هثثای معماری علم در ایران قابثثل لمثث  اسثثت، فقثثدان احتیاطشاید مهم ترین نقطه قوتی که در کتاب  
، کتثثاب معمثثاری علثثم در باشد. در واقعمی  مؤلففتار و قلم  کاری به معنای رایج در گمضر یا محافظه
ارد با موضوع  معماری علم در ایثثران مواجهثثه ست بلکه بنا دتحلیلی نیصیفی و  وب تا کتایران، تنها یک  

 داشته باشد.      نانهشکو حتی ساختار  انتقادی
 ها  گزاره   تی. شفافدو

در پثثی بثثازی بثثا   چنثثدان  مؤلثثفتکلف است. به بیان دیگر،  بی  عمدتا    قلم کتاب معماری علم در ایران
اصثثطالحات قیثثل و کنثثد بثثدور از جمثثالت ثمی  بلکه تالش ست  نی  فرعا های نامتسازیکلمات و واژه

ارائثثه کنثثد؛ نیمثثه متخصثثص توأم با شفافیت به مخاطب   به راحتی و  مورد نظر خود راهای  پیام  ،پیچیده
متقابال  برقراری ارتباط مخاطب نیز با کتاب دشوار نیست و مخاطب صرف نظر از اینکه موافق نظثثرات 

   ند.  ح  کتاب ارتباط برقرار کود با مبا خیلی ز  تاس  رادکتاب هست یا نیست، ق
   یاز تجربه عمل  یر یرپذی. تاثسه

 ی برخثثورداروجثثه مثبثثت و وجثثه منفثث از دو  در مباح  علمی یثثا انتقثثادی،  تأثیرپذیری از تجربه عملی
به پدیده هایی است که تجربه کثثرده و  مؤلفوجه منفی آن محدود کردن عرصه دید پژوهشگر یا   است.

گا نحو  نه  ب یرپثثذیری رسثثد تأثمی دهد. در عثثین حثثال بثثه نظثثرمی  ا را به همه امور تعمیمه مغز آنهاخودآ
نویسنده این کتاب از ساحت عمل، چه در دوران تصدی مسئولیت کلیثثدی معاونثثت پژوهشثثی وزارت 

ت عظیم ملثثی را حتمثثا  بایثثد یکثثی از نقثثاط قثثوهای  علوم، تحقیقات و فناوری و چه مشارکت در پروژه
طثثوالنی   نسثثبتا  ویسنده، فردی است که در یک دوره  ران در نظر گرفت چراکه نعلم در ایمعماری    تابک

کنثثد، هم و نقش داشته و آنچه بیثثان میاجرایی سهای  و یا عملیاتها  خود در بسیاری از تصمیم سازی
 ذهنی او نیست. های  صرفا  زاییده برداشت

 وزن دهی باال به جامعه و فرهنگ  .چهار

پژوه نیسثثت و در در ایثثران یثثک جامعثثه شناسثثی و فرهنثث ب معماری علم  محترم کتا ویسنده  نند  چ هر
دهثثی بثثه جامعثثه و مواردی تلقی عمیقی از مفاهیم جامعه شناختی و فرهنگی ندارد اما این حثثد از وزن

ه فرهن  در کتاب، در قیاس با سایر کتاب هایی که از سوی اصثثحاب علثثوم پایثثه دربثثاره علثثم و توسثثع
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خثثوبی را در مسثثیر هثثای دهثثد کتثثاب گاممی نشان ده است، قابل توجه است ون نوشته شدر ایرا  لمیع
 واقع بینی و کنار گذاشتن رویکرد مهندسی صرف برداشته است.  

 

 ح قابل طر   راداتیا. 4
 است؟  ریپذ  یمعمار   علم ای.  آکمی

وسثثه علثثم یثثک پر که آیا  است رن جهان پست مداین یک پرسش مهم و باسابقه از سوی فیلسوفان علِم 
دیثثدن علثثم کثثه طرفثثدارانی دارد، بثثا ذات پیشثثرفت و نثثوآوری علمثثی ای آیا پثثروژه ا یک پروژه؟است ی

به نقطه کنثثونی ای توان ادعا کرد که علم طی چند سده گذشته به صورت پروژهمی  همخوانی دارد؟ و آیا 
ی یثثت نثثوآوردرک واقع از طریثثق  جز  لواآنچه مسلم است، هرگونه پاسخگویی به این سئرسیده است؟  

بثثه ویثثژه از رهگثثذر مطالعثثات فلسثثفی و چثثه از رهگثثذر مطالعثثات  شگل گیثثری آن هایرعلمی و بست
معمثثاری علمثثی اسثثت. آیثثا در  نجا مهم و تعیین کننده است، امکثثانتاریخی ممکن نیست. آنچه در ای

مهمی نیثثز آن دالیل  و برای  ،  ندنکمی  شرای  که برخی از فیلسوفان علم رشد علم را یک پروسه توصیف
اند، اصوال  علم و رشد علمی معماری پذیر است یا خیر؟ برخی در پاسخ به این پرسش مهم ارائه کرده  

بودن علم صحبت کرده اند اما ایثثن نقثثد ای با پروسه علمی عظیمهای گیری پروژهشکل  از عدم منافات
ایثثد اال  معمثثاری علثثم را باشثثد، احتمثث ل جمثثع ببقا  هوسبه این صحبت نیز وارد است که اگر پروژه با پر

با همه این ها، مهم ترین اشکال به کتاب معماری   .علمی امکان پذیر دانستهای  صرفا   در قلرو پروژه
، 383تثثا  381ی کتاب مثال  در صفحات علم در ایران این است که نویسنده محترم با آنکه در جای جا 

ی علم از دیگران متمثثایز رویکرد به معمارا در  خود رو  ه  فی نمودرمع  هوسرشد علم را یک پراصرار دارد  
ای بثثه علثثم، در تثثالش اسثثت رویکرد پروژه با خطی دیدن علم و غلبه در کتاب کند، اما در عمل او هم

پست مدرن به آن نقد دارند را به عنوان تنهثثا راه توسثثعه علمثثی   علِم   یلسوفانهمان حرکتی را که برخی ف
  .  دکنتئوریزه  

  علم  دنید  یو خط  یدار هی. نظام سرمادوم

چثثرا نظثثام سثثرمایه داری کثثه خاصیت نیست بی شاید این پرسش کمی بدیهی به نظر برسد اما طرح آن
توان به مجددا  نظر فایرابند را به یثثادآورد کثثه از پیونثثد حیثثات نظثثام می  در پاسخ  بیند؟می  علم را خطی

 در واقع، نظام سثثرمایه داری(  1393ی، )مقدم حیدر گوید.یم سخنسرمایه داری با خطی دیدن علم 
غثثول های تواند بر روی آنچنان علمی سرمایه گذاری کند که تداوم ندارد و پیش از رساندن شثثرکتنمی

شود. از نظثثر می بروید محصوالت دانش بنیان به سودهای مورد انتظار با بطالن یا نقدهای جدی روتول
ر بثثاب خطثثی بثثودن علثثم و ار نیست! تئثثوری پثثردازی دچندان دشون مشکل  یی حل انظام سرمایه دار
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تداوم تولیدات محصوالت دانش بنیان با وجثثود چثثالش   سپ  سرکوب سازی نظرات انتقادی در علم و
ایی که از سوی داشمندان به آن وارد شده است، راه حلی است که نظثثام سثثرمایه داری نزدیثثک بثثه دو ه

باید نادیده گرفت کثثه نقطثثه مقابثثل حال، این واقعیت را هم ن. با این  کندمی  هاستفادسده است که از آن  
های یشثثرفتتوانثثد حمایثثت از پمی در باب نظریات علمی نه تنهثثا ها  و وسواس  رشد علم  خطی ندیدن

تواند بشر را از دستاوردهایی که توأم با نوعی ریسک پثثذیری بثثه می  علمی را به شدت کاهش دهد بلکه
ی هثثا تثثوان ارائثثه داد، دوری از نگاهمی رای ند. راه حلی کثثه در ایثثن شثث ا محروم که است رتست یافآن د

ت خطی ممتد است. ه حرکت علم و جایگزین سازی حرکت سینوسی به جای حرک افراطی و تفریطی ب
با این حال، کتاب معماری علم در ایران نسبت به این موضوع بسیار حیاتی ساکت است و ضمن عبثثور 

خیلثثی محکثثم از پیوسثثتن بثثه مسثثیر جهثثانی نیزاسیون و توسعه علمثثی،  مدرهای  هپشت صحن  ردن ازک
 کند.  می  دکند. چیزی که تلقی نوعی ساده انگاری در کتاب را در مخاطب کتاب ایجا می  صحبت

  روشن  یدر فقدان تئور   ی. مشکل معمار سوم

اور دارنثثد، ارزش و رادیکثثال بثث گرایثثی  تعی نسبدانند و به نومی  را فاقد مبنا ها  حتی برای آنان که تئوری
در مواجهه با موضوع پیشرفت علم و به طورخاص، معماری علم روشن است. با ایثثن ها  تئوری  اهمیت

ردن از معماری علم بدون مفروض گثثرفتن یثثک تئثثوری در عرصثثه وصف، برای کمتر کسی صحبت ک
  به یک فهرسثثت گونه مباحدر این  ین تئورفلسفه یا جامعه شناسی علم رواست. شاید بتوان برای فقدا

مباح  زیگراکثثی   بنیانی،بی  امدست پیدا کرد اما کمترین ضرر غیبت تئوری را باید افتادن در دبلندباال  
تواند مباح  حوزه معماری علثثم را می نظمی و انواع تناقضات علمی در نظر گرفت کهبی  و حتی نوعی

 هثثایی اسثثت کثثهشمند گزاره دی روبنرت، صو، منظوردشومی  وقتی از تئوری صحبتکامال  خنثی کند.  
نیت آن را تا حدی محثثرز سثثازد، تواند مانند چتر اندام یک دیدگاه را مورد پشتیبانی قرار دهد و عقالمی

چیزی که کتاب معماری علم در ایران به کلی از آن محروم است. در واقع، ایثثن کتثثاب تقریبثثا  در هثثی  
ن امر، کتاب را از یک اثر علمی به یک اثثثر ترویجثثی همیو    د نیستبهره من  تئوریکاز پشتوانه  ای  زمینه

  تبدیل ساخته است.  
  علم  یگفتمان در معمار   یت و اثرگذاریواقع  یانگار   ده ی. نادچهارم

 از اجتماعی بودن علم و رشد علم در بسثثتر جامعثثه سثثخنرم در نقاط گوناگونی از کتاب  نویسنده محت
گاه نیست و تصور  ایف سخنانو ظرا  هیچیدگیگوید اما از پمی کثثه ها  کند این نثثوع صثثحبتمی  خود آ

شثثاید اغثثرا  در ند در یک اثثثر علمثثی کثثافی باشثثد. توامی شود،می گاهی در قامت شعارهای زیبا ارائه
جایز نباشد، اما واقعیت این است که خوب و عمیق ندیدن نقش گفتمثثان در   (discourse)  گفتمان  نقش

د، چیزی که به کلی در ایثثن کتثثاب مثثورد توجثثه کنمی  خاصیتبی   معماری علم راال  لم، عممعماری ع
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برای کسانی کثثه در اتمسثثفر  گفتمان البته طبیعی است که درک مفهوم عمیق  نویسنده محترم قرار ندارد.
 برای کسی کثثه در بثثاب معمثثاری علثثم سثثخن  علوم انسانی و اجتماعی زیست ندارند آسان نیست اما 

ی در بسثثتر شکل گیری رشد علمنچه مسلم است،  اتش ضروری است. آهمه جزئی  م آن با هوید، فگمی
، گیرد و توصثثیف و تحلیثثل ایثثن گفتمثثانمی  روید صورتمی  تمان در آنکه گفخاص    گفتمان و جامعه

البتثثه بثثه دور از رویکردهثثای مضثثر   -و نحوه اثرگثثذاری بثثر روی گفتمثثان  امکان یا عدم گفتمان سازی
 از معماری علم است.  سخن گفتن لوازم    زیکی ا  -مهندسی

  ؟!یمندمساله  بتیعلم در غ  ی. امکان معمار پنجم

علمی، اولویثثت بنثثدی آنهثثا در یثثک   جزئی-کلی  یعنی توانایی مستمر درک عمیق مسائلمندی،  مسأله
مند مسثثأله علمی و نیز پیوند آن با روح پژوهشگری است. در این صورت، دانشثثمندِ   -پروسه اجتماعی

کند بلکه خودش در یک مواجهه علمی با صثثنعت و جامعثثه، نمی از کسی اخذ است که مسأله را  یکس
کنثثد و می به مسأله دسثثت پیثثدا ) و به مثابه بخشی از رسالت پژوهشگری (  و نه تصنعی  به طور طبیعی

ور ز نظر دانباید  گردد.  می  اش تبدیلحل این مسأله، در پیوند یا عالیق علمی و حتی منافع او به دغدغه
آن، نبثثودن اسثثاتید و پژوهشثثگران و بثثه تبثثع   لمی ایران مسأله منده یکی از مشکالت جامعه عداشت ک

کتثثاب (  1399) فاضثثلی، خود بثثه آنهاسثثت.  توقع عجیب آنها از صنعت و جامعه برای معرفی مسائل
 رای مسثثألهمثال ب دیک شاهتوان از آن به عنوان  می  معماری علم در ایران از جمله کتاب هایی است که

ت از کلثثی گثثویی معماری علم در ایران مملثثو اسثث مندان ایرانی نام برد. کتاب  مند نبودن خیلی از دانش
بلکه چند سده پیش در غرب و جهان اسالم مورد بح  بوده و حول آن نقدهای جثثدی ها  هایی که دهه

را از   سثثائل جدیثثدت طثثرح مره و قثثدنیز صورت گرفته اما نویسنده کتاب همچنان در آن فضا غر  بود
ایرادی نداشثثته   بته چه بسا باطرح مسائل قبلی در صورت ضرورت، از جهت علمیدست داده است. ال

 باشد اما نویسنده محترم کتاب معماری علم در ایران به جثثای طثثرح مسثثأله موضثثوع محثثور بثثه امثثور
سثثأله بثثه م  (189تثثا    152صثثفحات  مثثثال   )  نگرد و حتی قادر نیست در طرح مجدد مسائل تاریخیمی

بخثثش مهمثثی از  ( اعطا  کند، لذابر حسب اقتضائات زمانهمورد نظر یک صورت بندی علمی جدید )
 دهد.  می  مباح  انتقادی کتاب به ویژه در مقوله رابطه علم و دین بوی کهنگی

  به علم  کیستماتیس کردی. نداشتن روششم

علثثم و برقثثراری نثثوعی  واره دیثثدن  : انثثدام ز ت ا سثث ت ا ه، عبثثار سیستماتیک دیدن علم در یک معمثثای سثثاد 
بثثه هثثم   زا  علم و حتی فناوری در یک یا چند اکوسیسثثتِم ای از ارتباط، تعامل و هم افزایی میان اج پیشرفته 

سیستماتیک دیثثدن علثثم بثثا خطثثی دیثثدن علثثم چثثه  شود که می  وابسته. در اینجا این سئوال به ذهن متبادر 
ن علم هرچند مستلزم نوعی خطی دیثثدن  که سیستماتیک دید  ان گفت تو می  پاسخ   ال  در احتما   نسبتی دارد؟ 
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جهاِن علم چند سیستمی سخن به میان آورد که مستلزم ترسیم خطثثی واحثثد  توان از می  علم نیز هست اما 
چثثرا بایثثد بثثه علثثم رویکثثرد  در رشد علمی نباشد. در اینجا مجددا سئوالی قابثثل طثثرح اسثثت و آن اینکثثه  

جملثثه   نشثثمند بثثه کثثل هسثثتی از به نوع رویکردی که دا   گردد می   ال بر خ این سئو اس پ   شت؟ اتیک دا سیستم 
  د، در عمثثل بثثه قثثانون علیثثت عمثثل حتی اگر منکر قانون علیت باشثث  امروز کمتر دانشمندی طبیعت دارد.  

آنچثثه  چیزی جز سیستماتیک دیدن عالم نیست. این در حالی اسثثت کثثه   ، قانون علیت   واقعیت   و   کند نمی 
بثثا یکثثدیگر  ها ده کند، کشف نسبت و مناسبات پدی می  ی علم معنای کنش به    گرا   رد اثبات ویک ر ا  ب   ند دانشم 

در جهت فهم قانونی است که بر طبیعیت حاکم است نه قثثانون کثثه او   ، با یکدیگر ها یا عناصر درون پدیده 
  یعثثت و ن طب نو ا شثثف قثث دارند ک حداکثر دستاوری که دارد. به بیان واضح تر، دانشمندان را بنای بر ایجاد آن 

ها  ای و چنثثد رشثثته ها ای بح  میان رشثثته یز اده از آن در جهت تسل  بر طبیعت است. از همین جا ن استف 
در واقثثع، آنچثثه  .  شثثوند می   ییده تقویت رویکرد سیستماتیک به علم محسوب زا  نیز ها شود که آن می  مطرح 

در  سثثتمی بثثه علثثم اسثثت.  رویکثثرد سی     ارتقا ه است،  رونق بخشید ها ای رشته و چند ها ای امروز میان رشته 
هی  خبری از رویکرد سیستماتیک به علم نیسثثت و مشثثخص نیسثثت   کتاب معماری علم در ایران، تقریبا  

چگونه نویسنده محترم بنا دارند بدون چنین نگاهی و از همه مهم تر، توانایی شثثرح آن، وارد فثثاز معمثثاری  
 ان را سامان دهند؟ می در ایر ل ع یریت  بناک مد علم شده و به زعم خودشان وضع آشو 

  بستان با صنعت-هگذر بده از ر   یعلم  شرفتیپکم عنایتی به .  هفتم

 میثثان  شکل گیری بثثده بسثثتان پثثر رونثثق  در اکثر کشورهای قدرتمند، در فرایند  اساسا  رشد طبیعی علم
تصثثاد افنعت در فضثثای این بده بستان میان علثثم و صثث   ه بیان واضح تر،ب  دانشگاه و صنعت بوده است.

ای ه که به صورت متقابل زمینه رشد علم و صنعت را بوجود آورده است و چنانچه چنثثین زمینثثهآزاد بود
مانند شوروی سابق هر قدر هم کثثه از جهثثت علمثثی و فنثثاوری قدرتمنثثد   یوجود نداشته باشد، کشور

تقویثثت بنیثثه  در مسثثیر قثثدرتایثثن  توانثثد از  نمی  هان بزند،و از جهت نظامی حرف اول را در ج  باشد،
بارز این بثثده   مثالاستفاده کند.    ساحت اقتصادی و رفاه اجتماعی  گوناگون به ویژه های  کشور در عرصه

جدید جستجو کرد.   چینبستان در اتمسفر نظام سرمایه داری را باید در برخی کشورهای غربی و حتی  
ت بثثا قرائتثثی جدیثثد از چثثین توانسثث که است علمی، زمانی های پیشرفتدر واقع، نقطه عطف چین در  

، زمینه ایجاد بخشی از موقعیت نثثافع نظثثام سثثرمایه داری و اقتصثثاد آزاد را در کشثثور  مائوییکمونیسِم 
محترم کتثثاب معمثثاری علثثم در ایثثران  مؤلفخود بوجود آورد. در چنین شرایطی، مهم ترین پرسش از 

تثثوان از می آیثثا اصثثوال   چیسثثت؟ انی در ایثثرانبسثثت برای شکل گیری چنین بده  این است که ایده ایشان
 توجه بود؟بی  توسعه علمی در ایران سخن گفت اما به این امر حیاتی و اقتضائات بومی آن
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 علم  یدر معمار  یمل  وضعنقش کم اعتنایی به .  هشتم

ورزی، در یثثک بیثثان سثثاده و بثثدور از افثثراط ملت است، -که فرع بر شکل گیری نظم دولت  ملی  وضع
یت و دلبستگی به کشور؛ وحدت و انسجام آحثثاد جامعثثه بثثر اسثثاس دلبسثثتگی بثثه ت است از هورعبا 

ورزی به کشور و اصرار بر روی استقالل و آزادی از هر گونه سلطه بیگانه؛ آمثثادگی بثثرای کشور؛ غیرت
ه ط واسثث ب برای حفظ آن و نیز وجود انگیزه قوی برای رقابت با کشورهای دیگثثر و برتثثری یثثافتن  فداکاری

 (  1388  ،اپللو ). اکثری مشارکت حد
چشثثم گیثثر  ، به رشثثدبه بعد 19سده  به ویژه از عمده کشورهایی کهنمی توان از نظر دور داشت که 

موقعیت را کسب کردند. به بیان دیگثثر، این  و نوعی ناسیونالیسم  علمی رسیدند، در فضای پررن  ملی  
  به رقابت با کشورهای دیگثثر و مقدس، اشتیا   امروطن دوستی در حد وطن پرستی و مبدل شدن آن به  

ود کثثه غثثرب را در شثث می تبدیل شدن به قدرت اول در منطقه یا جهان، مهم ترین انگیزه هایی محسوب
با یک جهش علمی قابل توجه روبرو ساخت. در چنین شرایطی، این سئوال از نویسنده محترم   19قرن  

ملثثی در ایثثران را مثثورد   وضثثع  ل آفثثرینلعثثاده و تحثثواو   اهمیت ف  چرا نبایدکتاب قابل طرح است که  
ژه در بسثثیج و جهثثت دهثثی بثثه فراوان آن به ویهای ملی در ایران و ظرفیت ؟ آیا وضعتوجهی قرار دادبی

چیزی نیست که امثثروز در معمثثاری و غراینثثد رشثثد علمثثی ایثثران بایثثد ) البتثثه متناسثثب بثثا ها  ظرفیت
رسثثد نویسثثنده محتثثرم می  به نظثثر(  1397اره،  ک : حمالی زور)  قتضائات عصری ( مدنظر قرار گیرد؟ا

بلکه آن را افتادن در ورطه توهمثثات و توجه هستند بی  ملیری علم در ایران، نه تنها به وضع  کتاب معما 
 کنند.  می  ز مسیر جهانی علم تلقیدور شدن ا

 شرو؟یپ ای رویجامعه پ؛  شدن یعلم و مسأله جهان  ی. معمار نهم

شثثود و ارتباطثثات و تعثثامالت می تر از قبلتنیدهز جهان کوچک تر و درهمیطی که هر روار شرمطئمنا  د
پدیثثده  از علثثم و معمثثاری آن سثثخن گفثثت امثثا   تواننمی  گردد،می  جهانی شرط الزم برای بقا  قلمداد

یک ت کثثه کثثدامبا این این حال، مهم این اسثث  آن غافل شد. شدن را نادیده گرفت و از پیامدهای  یجهان
چنانچثثه ( 165-130: 1391غالمثثی، )یج در باب جهانی شدن مورد قبول محقق باشد. راهای  تلقی  زا

شثثود می  چنانچثثه تصثثور)ن غربی شدن و هضم شدن در غرب باشد،  از جهانی شدن، هما   برداشت او
و  داردلم وجود نثث دیگر لزومی به معماری حداکثری ع(  نویسنده محترم کتاب به چنین نگاهی باور دارد

عماری علم عب  است. به عبارت دیگر، کسانی که غربی شدن را بثثه مثابثثه جهثثانی بت کردن از مصح
کنند، چه لزومی دارد به سمت معمثثاری می از جمله ملت ایران قلمدادها  شدن، سرنوشت محتوم ملت

در ( بثثه غثثربوابسثثته  مستقل علم حرکت کنند؟ در چنثثین شثثرایطی، مهثثم، تعریثثف جایگثثاه کشثثور )
تر، معماری علم غربی است این در حالی اسثثت کثثه پرسثثش از به عبارت دقیقهانی علم یا  عماری جم
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کشور خارجی دیگری منافاتی ندارد   با تعامالت علمی با غرب و هر  در علم که البته  پیرو و پیشرو بودن
 ت.  یده گرف ناد  ری علم رامسأله نیست که بتوان از کنار آن گذشت و تأثیر آن بر اصل و شرای  معما 

 طرد ناخواسته واقع گراییو   یزدگاستیس هی. سادهم

زدگی آن، سیاسثثت  باره پیشرفت علمی ایران و داوری حثثول درها  یکی از مشکالت رایج در اکثر تحلیل
 البته شکی نیست که علم با سیاست رابطه تنگاتنگی دارد؛ بنثثابراین، نثثه تنهثثا انکثثار ایثثن ارتبثثاط  است.

ت هنجاری نیز کمتر قابل دفثثاع تلقثثی شثثده اسثثت. در واقثثع، در د بلکه از جهانه باشبین  تواند واقعنمی
ز : گثثره زدگی عبارت اسثثت ازدگی است و نه سیاسی بودن. سیاستاینجا، آنچه مذموم است، سیاست

هثثای سیاسثثی. ممکثثن هثثا و جناحو منافع گروهها  خوردن نظریه یا عمل به طرز نگاه، عالیق، دلبستگی
توان گفت کثثه کثثم تثثرین می در پاسخ؟ ن نگاهی چه مضراتی داردح شود که چنیرسش مطرین پاست ا

، دور کثثردن پردازیضرر افتادن سایه سیاست زدگی بر روی مواجهه با علثثم بثثه ویثثژه در عرصثثه نظریثثه
هثثا و سو  دادن او به سوی توهماتی است که بثثیش از آنگثثه ریشثثه در واقعیت  واقع گراییپژوهشگر از  

این مشثثکل تثثا چسباند. میها زدگی آن را بر روی چشماست که سیاست  شه در  عینکیاشد، ری ته بداش
ه هثثایی چثثون بثثا واژ  مؤلثثفحدی گریبان کتاب معماری علم در ایران را نیز گرفته به ویثثژه زمثثانی کثثه  

ایثثن جود کند. هرچند ومی پرده برداریسی خود از نظام حاکم سیا های  از وجود نوعی ناراحتی  استبداد
توان کسی را به خثثاطر ایثثن نمی سی برای هر فرد از اعضا  جامعه ایران طبیعی است وسیا های  احتینار

طرفثثی در از دسثثت رفثثتن بیهثثا ن ناراحتیسرزنش نمود، اما مهم ترین نگرانی، اثرگذاری ایها  ناراحتی
 علمی در کتاب هایی مانند کتاب معماری علم در ایران است.   

  مسأله عدالتعلم و   یمار . معازدهمی

صثثحبتی بثثه    علمثثی   توان از معماری علم در کشوری که در ابتدای راه است صحبت کرد و از عثثدالت نمی 
امکثثان بثثروز و ظهثثور اسثثتعدادها و    منظور از عدالت علمی عبارت اسثثت از : فثثراهم سثثازی  میان نیاورد. 

 (   65:  1400غالمی،  )   حقا «. »است ردی و اجتماعی در جهت رشد علمی مبتنی بر قاعده  های ف ظرفیت 
گوناگون برای عدالت علمی قابل احصا  است اما مشهور ترین روش، عثثدالت تثثوزیعی های  روش 

ود. هثثدف حقثثوقی یعنثثی شثث می  ی بر آمایش سرزمینی با دو هدف حقیقی و حقوقی دنبالاست که مبتن
اسثثت از   ی عبثثارتحقیقثث و هثثدف  ای  و اسثثتحقا  منطقثثهها  توزیع امکانات عمومی بر اساس ظرفیت

سرجمع عبثثارت  ،آیند آنبرکه  ن بهره گیری افراد از امکانات عمومی بر اساس استعداد و استحقا امکا 
اجتماعی، تبعیض و نادیده گرفتن حق های  مضاعف علمی فرد و جامعه بدور از شکاف  است از : رشد

 واقعی افراد.  
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حترم کتثثاب خثثود در که نویسنده مهایی  یستمعدالتی در سبی در کشور ما فقدانشایان ذکر است، 
. شثثودمی سالها مسئولیت داشته است، از موانع بزرگ در مسیر پیشرفت علمثثی محسثثوبها  آن سیستم

 (  1397نصراللهی،  )
  ی. انکار نقش اسالم در توسعه علمدوازدهم

قثثرون مسثثیحیت به  رایج نسبتهای تلقیرسد که احتماال  می  از روح جاری در کتاب این نکته به ذهن
به رابطه اسالم و علم جوالن دارد؛ این در حالی است که آنچه در رابطثثه   در نوع نگاه نویسنده  وسطایی،

مسیحبت با علم با همه جزئیات مهمش در اروپا گذشته، به هی  وجه در رابطه اسثثالم بثثا علثثم تجربثثه 
رویکثثرد  یکثثم اینکثثه، ه است :توج کتاب به دو نکته مهم کمدر واقع، این    (  1396)نصر،  نشده است.  

و نه تنهثثا آیثثات و روایثثات فراوانثثی ایثثن  به علم، حمایت از علم و نوآوری علمی است  غالب در اسالم
کند بلکه تاریخ هم گواهی روشن بر این مدعاست. البتثثه وجثثود اسثثتثنا  در تثثاریخ می  ادعا را پشتیبانی

لمان اعم از شیعه از علمای مس  ست برخینادرهای  تلقی  امری غیر طبیعی نیست چنانچه ممکن است
نی از علم یا فناوری، در مقاطعی موانعی را نیز پیش روی رشد علمی ایجاد کثثرده باشثثد، امثثا مهثثم و س

در عمثثل، چثثه   م اینکه،دو(    1398) گلشنی،  شود.  نمی  این است که این موارد چیزی جز استثنا  تلقی
مبسثثوط   ن به دو عصر حاکمیِت توان از آمی  ران کهی ایدر عصر صفویه و چه در عصر جمهوری اسالم

( تعبیثثر نمثثود،  ) یکی سلطنتی و دیگثثری مثثردم سثثاالری دینثثی الید شیعه در ایران با دو سبکی متفاوت
بثثر خثثالف آنچثثه  علمثثیهثثای و نوآوری با علم همدالنه و پیشرو در مواجهه  منحصربفردیهای  تجربه
   کند ثابت شده است.  ادعا می  مؤلف

 از علم دینیحی  و سط  ی مغشوشدرکهم.  سیزد

نویسثثنده محتثثرم عالقثثه    ، 53تثثا  23مختلف کتاب معماری علم در ایران به ویژه صفحات های بخش در 
است اما بح  او در این باب از جهات گوناگون بثثا  خاصی به ورود به ساحت علم دینی از خود نشان داده 

صرفا  شامل علثثم  آیا علم دینی    ؟ آن کدام است  و قلمرو یست چ  یکم. منظور از علم دینی  ابهام روبروست : 
گونثثاگونی  هثثای  طی هفتاد سال اخیثثر، تئوری شود. دوم.  می   انسانی و اجتماعی است یا همه علوم را شامل 

)  را مورد نقادی قرار داده انثثد؟ ها در باب علم دینی مطرح شده است، نویسنده محترم کدام نظریه یا نظریه 
  علثثم دینثثی هثثای شثثامل تئوری سثثاحت هثثا به علم دینی تن  وم. نقد کتاب س (    274-221،  1394شریفی،  

باشثثد؟ آیثثا  می  علثثم دینثثی های شود یا نویسنده محترم ناظر بر عینیت حداقلی و ناقص برخی از رشثثته می 
اند؟ دو طرفی که میان علثثم مثثدرن و علثثم  نویسنده محترم متوجه تفاوت علم دینی با معارف اللهیاتی بوده 

سوفان دین است که با رویکرد ساینتیستی به سثثرام معثثارف دینثثی   رویکردهای فیل ده اند عمدتا  قرار دا ینی  د 
رفته و از این طریق خواسته اند وجاهت علمی معارف دینی را نفی کنند؛ آیا نویسنده محترم درکثثی از مثثرز  
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زه اسثثت یثثا  علم دینی آمو ج. آیا  ؟ پن میان معارف دینی ) کالم، اخال ، فقه، تفسیر و غیره ( با علم دینی دارد 
، اساسا  درسثثت اسثثت و ایثثن  شود می   گزاره هایی که به مثابه علم دینی از آن تعبیر مقدس شمردن  ؟ آیا گزاره 

چثثه میثثزان کتثثاب بثثه دو جهثثان  شثثش.    نوع مواجهه در اثر خل  میان معارف دینی و علثثم دینثثی نیسثثت؟ 
وقثثع منطقثثی  بثثا جهثثان مثثدرن، ت برای انطبثثا  ان دین ز جه متفاوت دین و مدرنیسم عنایت دارد؟ آیا توقع ا 

هفثثت. چثثه  شود و آیا چنین توقعی از دین با ماهیت، رسالت و قلمثثرو دیثثن سثثازگار اسثثت؟ می   محسوب 
ایران تحقق یافته و آیثثا در شثثرایطی  های  میزان رویکرد دینی به علم در واقعیت پیشرفت علمی و در دانشگاه 

 مبتنی بر علم دینثثی نیسثثت، از  ی و پزشکی اساسا  فنی و مهندس   م پایه، علو   که حرکت علمی ایران در عرصه 
نقد علم دینی در این کتاب شائبه مواجهه سیاسی بوجود نخواهد آمد؟ این سثثئواالت و سثثئواالت دیگثثری  

دهد، مباح  انتقادی کتاب در باب علم دینثثی کثثه تثثالش  می  که امکان طرح آن وجود دارد، همگی نشان 
اردی غل  است و همین امر نیز شأن علمی کتثثاب  ار سطحی و در مو وارد شود بسی درنیسم اه م شده از پایگ 

 را به شدت زیر سئوال برده است.   
 . کلی گویی و نادیده گرفتن ظرایف و پیچیدگی هاچهاردهم

مدنظر باشد   جا دارد حداقل پنج موضوع بسیار کلیدی  ،شودمی  وقتی از معماری علم در ایران صحبت
زای مسل  بر این جامعثثه زا و برونو شرای  و اقتضائات درون  لمی ایرانناسی جامعه عجامعه شکم.  ی:  

و هثثا ظرفیتکه بخشی از آن با تاریخ معاصر ایران پیوند خثثورده و بخشثثی دیگثثر بثثا شثثرای  روز. دوم. 
عمثثومی هنثث  تواند باشد؛ یعنی قابلیت ها. سوم. فرمی  آنطور که هست و آنطور که  آن  ،موقعیت علمی

 سیاستشود. چهارم.  می  لم که این موضوع شامل رابطه فرهن  دینی و علم نیزی آن با عنوع رویاروی  و
ای که به صورت ایجابی و یا سلبی سیاست با علم و رشثثد علمثثی دارد. و مواجهه در ایران  و امر سیاسی

ورهای صه علثثم بثثا کشثث ه در عرویژ و نوع ارتباطات و تعامالتی که ایران به  نسبت ایران با جهانو پنحم.  
کند الاقثثل بنثثد یثثک و سثثه را می  در این کتاب نویسنده تالش تواند ترتیب دهد.  می  ر ترتیب داده یا دیگ

توان از این میزان توجه نویسنده محترم به مثابثثه یثثک می مورد توجه قرار دهد و چنانچه اشاره شد، حتی
اجتمثثاعی هثثای ح ورود بثثه بنویسثثنده در  است که این نقطه قوت برای کتاب تعبیر نمود، اما واقعیت

قادر نیست از سطح به عمق ورود کرده و نظر خود را به شیوه علمی توصیف و تبیین کنثثد. ایثثن مشثثکل 
تثثاریخی هثثای در مباح  تاریخی کتاب هم به وضوح قابل مشاهده است. نویسثثنده گرامثثی، در بح 

ی، خثثود را از انثثه تثثاریخطرف بی  قثثدهاینثثد بثثا نتوانمی  خثثاص اسثثت وهای  تحت تأثیر برخی دیثثدگاه
تثثاریخی های تاثیرپذیری رها سازد لذا بیش از آنکه به بررسی تاریخی روی آورد به القا  یکسری دیدگاه

 آورد که از قضا منتقدان زیادی هم در میان علما  رشته تاریخ دارد.  می  خاص روی
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 پانزده. یکدست پنداری اندیشه توسعه  

نیسثثت و بثثه رغثثم رأی مخثثالف برخثثی از اندیشثثمندان   نیسم نارواباره روح مدرفتن درخن گهرچند س
غربی در این عرصه، تاکنون هزاران کتاب و صدها هزار مقاله در این زمینه منتشر شده اسثثت امثثا وقتثثی 

 شود که چقدر واحد و یکدستمی  متبادرها  شود، این سئوال به ذهنمی  بح  از معماری علم در ایران
مثابثثه میثثوه  در واقع، کتاب چنان درباره توسثثعه بثثهقلمداد شود؟  دأب علمید  توانمی  مدرنن غرب  دید

در ها  بثثه تنثثوع و تکثثثر اندیشثثه  لتفات الزم راکند نویسنده امی  که مخاطب تصور  مدرنیسم سخن گفته
ن در رد، ایندا  شود (می  یسم و به طریق اولی توسعه ) که خود مقتضای مدرنیسم قلمدادباب خود مدرن

شثثود و می  نوع و تکثر نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عینیت امری مسلم شمردهت که این تحالی اس
لذا به سختی بتوان یک تلقی خاص و کلی را بر کل مدرنیسم و توسعه تحمیل کثثرد و بثثا سثثاختن خثث  

ایثثران  لمثثی در تثثاریخعهای دیدهکشی نامنعطف از آن، به اندازه گیری و داوری درباره همه مقوالت و پ
درت نمود. این، یکی از مهم ترین اشتباهاتی است که کتاب در مباح  خود به آن مرتکثثب شثثده و مبا 

    شأن علمی خود را به یک بیانیه قرن هجدهی تقلیل داده است.  
 . مطلق گرایی و مواجهه شبه ایدلوژیک با توسعه علمی  شانزدهم

کند، عالقه وافثثر نویسثثنده محتثثرم  می   خودنمایی   در ایران   ب معماری علم کتا  ای انته نکته مهمی که از ابتدا تا 
متداول در میان قطعیثثت گراهثثا، تصثثلب و تحجثثر  های  است که با واژه   کتاب به مطلق گرایی و اظهارنظرهایی 

ر  سثثی در م اما در نقطثثه مقابثثل، افتثثادن    ، کشاند می   . هرچند نسببت گرایی افراطی علم را به بن بست یافته است 
و بطثثور طبیعثثی دائمثثا  در    نثثای مصثثطلح شثثأنی ندارنثثد زاره هایی که بیش از یک گزاره به مع طیت پنداری گ قع 

دهثثد. بثثه بیثثان دیگثثر،  می   علمی بودن یک اثر را به شدت در معرض ابهام قرار ، ییر قرار دارند معرض نقد و تغ 
و  ها  از بایثثد   وژیک و مملثثو  دئول ایثث مثثتن  کتاب معماری علم در ایران از جهت نوع ادبیثثات ناخواسثثته بثثه یثثک  

کنثثد از خثثود پثثایین ترنثثد  می   نبایدهای اثبات نشده شباهت یافته که از موضع باال به پایین به کسانی که تصور 
و یثثا یثثک    بنای بر تحکم دارد. همانطور که در ابتدا اشاره شد، چثثه بسثثا اگثثر ایثثن کتثثاب از پشثثتوانه تئوریثثک 

سثثتبدانه ظهثثور و  م شثثبه  و نبایدها در قامت یک ایدلوژی  ه از بایدها  جموع م   این   بهره مند بود،   عقالنیت روشن 
یافت اما واقعیت این است که کتاب از ابتدا خود را متلزم به چارچوب بندی مدعیات خود بر اساس  نمی  بروز 

       ست.  یک عقالنیت روشن ندیده است و به این ترتیب، شائیه ایدلوژیک بودن مباح  خود را تقویت نموده ا 
 

 یبند جمع. 5

کتاب معماری علم در ایران، هرچند با طرح مسائلی جدی و قابل بح ، فرصثثت تأمثثل و ژرف کثثاوی در  
نداشثثتن تئثثوری   کند اما به دلیثثل ایراداتثثی مهثثم نظیثثر : می  ساحت پیشرفت علمی را برای مخاطب فراهم 
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 ... یوضع مل
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،  هثثا داوری اسثثی بثثاال در  بثثار سی جثثود  روشن، مواجهه مطلق گرایانه و شبه ایدئولوژیک با توسعه علمثثی، و 
با علم، فقدان رویکرد سیسثثتماتیک بثثه علثثم و توسثثعه   و تاریخ  جامعه  سطحی اندیشی در نسبت فرهن ، 

علمی، اصرار بر مدرنیزاسیون به مثابه حکمی محتوم بثثرای جوامثثع خواهثثان پیشثثرفت علمثثی، عثثدم درک  
و بهثثره    وضثثع ملثثی   بثثدیل بی   قثثدرت میثثت و  ن اه صحیح رابطه اسالم و علم و از همه مهم تر، نادیده گرفت 

قادر به ارائثثه    ، گذشته از وضع ملی در جهت رشد علمی صورت گرفته است های برداری هایی که طی دهه 
و نیثثز  بیشتر    کار تحقیقی  مطالعه جامع تر،  و جای  بحثی مورد انتظار در زمینه معماری علم در ایران نیست 

 وجود دارد.   گرامی   ویسنده سوی ن   از   ه گفتگوهای انتقادی با اصحاب این عرص 
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