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A Framework for Science Policy Making; Interaction of Natural Sciences and 

Humanities, by Mohammad Reza Qaemi Nick, claims to deal with the issue of 

science policy. The focus of this article in criticizing the mentioned book is on 

the approach and the evaluation of its historical topics regarding science will 

not be much discussed. In terms of the quality of writing, the book is not in a 

good condition, and in some places, you can see mistakes in writing and 

grammar about words and sentences. Also, in relation to the format and 

formulation of the book, it should be said that the process of converting a 

research work into a book has not been done well and is accompanied by 

shortcomings. These defects are seen both in changing the format and 

formulation of a research to a book, and in the sentences and writing of the 

book, and can show a kind of haste. Regarding the attitude of the book, it 

should be said that the idea of the "colonial process of acquiring knowledge" 

is prominent in this work, which is subject to serious criticism. This 

approach sees science as a project rather than a process and is the 

foundation of the idea of localization and Islamizing the humanities, which 

itself is a place of criticism and serious questions. However, the main 

criticism of this article is related to the methodology on which this book is 

based. The methodology known as the fundamental methodology adopted 

by the author to analyze the topics is the place of doubts and challenges that 

I have tried to point out some of them. 
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 مقدمه .1
به قلم محمدرضا قااائمی  گذاری علم؛ تعامل علوم طبیعی و علوم انسانیچهارچوبی برای سیاستکتاب  

شااگاه امااام دانات  توس  انتشار  1400نیک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، در سال  
ورای عااالی انقااالب فرهنگاای بااه چااا  رساایده یصصی حوزوی شا همکاری شورای ت)ع( و بصادق
ب مشتمل بر سه بیش اصلی است که بر اساس آن در بیش اول به تعاماال علااوم طبیعاای و کتا است.  

و   سااانیب تعاماال علااوم انعلوم انسانی در جهان غرب پرداخته شده، بیش دوم ناظر به تامالتی در بااا 
گیری و طرح مسئله برای پژوهش های آتاای  تمل بر نتیجهالم و بیش سوم مشلوم طبیعی در جهان اسع

کادمیااک بااوده و از  است.   سااو، ماادعی دیگاار از آنجا که این کتاب از سویی برآمده از یااک پااژوهش آ
ه و کنکاااش در مطالعاا لااذا    پرداختن به موضوع و مسئله سیاستگذاری علم است، واجد اهمیت اساات

دهایی را نیاا  متوجااه ایاان اثاار کاارد. در ادامااه بااه توان نقانتومی ا این حال،آن مفید خواهد بود. ب  طورس
   د.ین نقدها اشاره خواهد شتریِن اترین و فربهمهمبرخی از  

 
 داوریایستار کتاب؛ محل . 2

زیااابی مباحااث د در آن اساات و اروجورویکرد و ایستار م نوشتار در نقد کتاب مذکور ناظر بهتمرک  این 
و   ابتدا به کیفیت اثر از جهاات نگااارشاما در  یواهد بود.  ورد التفاط نعلم چندان م  یی آن در بابتاری 

تااوان توانمی  جااای آننیساات و در جااای  مناساابیپردازم که از این نظر کتاااب در شاارای   توانمی  نوشتار
کااه همااین مطلااب تااا  ردا مشاااهد کاا و جمالت ر  باب کلمات  اشتباهات تایپی، دستوری و نگارشی در

د بایاا نی   تاب  در ارتباط با فرمت و صورت بندی ک  بر کتاب گذاشته است. همچنیننفی  تاثیر مای  اندازه 
تبدیل یک اثر پژوهشی به کتاب به خوبی صورت نگرفته و با نواقصاای همااراه اساات. ایاان یند  فراگفت  

یااورد و هاام در توانمی  بااه کتاااب بااه چشاام  شوهپااژبندی یااک  نواق  هم در تغییر فرمت و صورت  
توان عبارت هااایی ماننااد توانمی این اثردر چند جای برای نمونه    مشهود است.جمالت و نوشتار کتاب  

صاافحات )ماا ال    یااوردتوانمی  و غیره به چشم  کوشد«توانمی  تحقیق، در این پژوهش، تحقیق  »در این
کااه گااویی تسااری  و  شاااهده کااردایاان اثاار مدگی را در توان نوعی شتاب زتوانمی . در مجموع(19  و14

 نه ای اهمیت داشته که دقت را فدای سرعت کرده است.ار این اثر به گوشتاب برای انتش
ن نگاارش دیاادگاهی اساات یکی از مولفه هااای ایاا توان گفت  توانمی  مسل  بر کتاب  نگرش در باب  

را  ود ایاان معنااا رویکرد در خاا . این (18: 1400)قائمی نیک،  یند استعماری کسب علم«موسوم به »فرا
تن دستاوردهای علماای نااوینی کااه در غاارب بدساات م از مغرب زمین و گرف دارد که گویی در انتقال عل

نااب غربیااان بااوده و دانشاامندان غرباای در پاای بااه دساات دادن جا آمده یک هدف یا نیت استعماری از 
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 ،این رویکاارد  1یل کنند.بیان را تسهغرب و غرمعارف و علومی اند که بتوانند توس  آنها فرایند استعمار  
یند. این همان دیدگاهی است که بر اساس آن نوعی باای فرابیند تا یک پروسه و  انتومی  پروژه  علم را یک

بایااد کوشااید از ایاان  در نتیجااه معرفت های خلق شده در غرب وجود دارد و  اعتمادی نسبت به علوم و
علوم انسااانی را خودمااان خلااق کرد همه  و تالش    اختراع کرد  علوم دوری کرد و در عوض چرخ را از نو

ابه یک فرآورده بشری بهره برد. در حالی که بر اصحاب معرفت پوشاایده گویی نباید از علم به م   کنیم و
ختمان علم یک دستاورد بشری است و در ساخت این بنا تمام جوام  و افراد نقااش داشااته ا نیست که س

شااورهای توسااعه در علوم برآمده از ک طبق آن  رد کهاین رویکده اند.  ین بنا اف واند و هر کدام آجری بر ا
 ی اساات بیند زمینه ساااز آن چیاا توانمی ن، راتوطئه استعمار دیگر جوام ، به ویژه جامعه ایراوعی  یافته ن

کااه شااود  توانمی  که علوم انسانی بومی، بومی سازی علوم انسانی، تحول در علوم انسانی و غیره نامیااده
گرفتاری های متعااددی  علم اریشناسی قابل دفاع نیست و هم از حیث سیاستگذم از جهت معرفت ه

 اجتماعی، ایجاد کرده است.  علوم انسانی، به ویژه علومبرای 
مباحث علوم انسانی و اجتماعی در اصل و اساس بومی اند و ایاان بااومی   بی توجهی به این امر که

هی باارای بااومی کااردن علااوم ی ناااموجتالش هااا سبب شده تا    بودن ج و خصوصیات ماهوی آنهاست
علااوم انسااانی و خصوصااات تفاااوت دو قلمااروی »رباا  ام شود. در حالی که اگر به ماهیاات  انسانی انج

تواند این نگراناای در توانمی  ماکس وبر مطرح شده، توجه شود  که توس   ،ارزشی« و »قضاوت ارزشی«
ین بر پیکااره ایاان علااوم ضااربات و ز اش ابی  و  ی برطرف شودباب بومی سازی و بومی کردن علوم انسان

 ،تی به ویااژه معرفاات هااای ناااظر بااه علااوم انسااانیی وارد نیاید. به عبارت دیگر، هر معرف لطمات جد
، اجتماعی، سیاساای و تااارییی و حتاای ویژگاای هااای شیصاایتی مستقل و جدا از زمینه های فرهنگی

و همین مطلااب ویژگاای بااومی   رنددا  خود  زمین و زمینهمعرفت ها پای در  اصحاب معرفت نیستند لذا  
ت شااناختی اساات کااه مااورد توجااه نویساانده کند. این همان نکته معرفاا توانمی  را تامین  بودن این علوم

سااین از  بووومی دووردو علوووم انسووانیفاارض لاا وم    اذ پیشمحترم در کلیت اثر نبوده و در عوض با اتی
در   علااوم  ل وم بومی کردن و تحول اینو  کند  توانمی  ه یافتهمده از جوام  توسعاستعماری بودن علوم برآ

 در ایاان اثاار  جه کافی به ماهیاات علاام و معرفااتدر حقیقت، این نگرانی ناشی از عدم تو  ه ایران.جامع
 است.

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

  به   ای  مقاله  در  نقد  این  نویسنده  که  دارد  قرار  سعید  ادوارد  از  متاثر   شناسی  شرق  ویکردر  ذیل  تری   کلی  صورت  به  دیدگاه  این  . 1
 است:  پرداخته  شناسی  شرق رویکرد  باب در داوری

 جامعه  تمطالعا   فصلنامه  .د« ی سع   ادوارد  یشناس  شرق  هشیاند  بر   ینقد  تراوز؛  در  یناسش  »شرق  .(1399)  .فرهاد  ،یانیب
 . 253-288 :تابستان و بهار (،1)27 یشناخت
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 قیاس با اسالمگسست علم و دین؛ غرب در  . 3
شده که جااای تاماال در کتاب بحث مهمی در باب گسست میان علم و دین در غرب طرح  با این حال،  

ده ین گسستی در تاریخ فرهنگ اسالمی رخ نااداچرا چناینکه رای تبیین چرایی این وضعیت و اما ب  است
به تاریخ تعاماال علاام و  نیستیم. به طور خالصه و با توجه  از سوی نویسنده  شاهد  تحلیل دقیق و متقنی

رد )آنچااه ین تحلیاال کاا الم را چنغرب و اس توان چرایی وجود/ عدم این گسست درتوانمی دین در غرب
اس هیاات پااس از ماار  توماا غرب و با افااول رویکاارد اصااالت ما   ه در کتاب به چشم نمی خورد(: درک

کویناس و سربرآوردن نامینالیسم خداونااد و مقیااد   و باااز گذاشااتن دساات  2در مقابل اصالت ماهیت  1آ
ی شاارور و در باب چرایاا و پرسش  از سویی و قوانین طبیعی  منطقی  ه امور عقلی،  نکردن اراده خداوند ب

ر امااری حتاای و، و طرح این پرسش که خداوندی که قادر به انجام هانی از دیگر سبالیای طبیعی و انس
 رینااد. یااا ایاان باااور کااهتواند تناقض هاام بیافتوانمی گفت خداوندتوانمی م ال دکارتامور غیرمنطقی )

( اساات چاارا در براباار دش از سه ضاال  باشاا ش بیتواند م ل ی خلق کند که تعداد اضالعتوانمی  خداوند
عی ، زمینه برای ظهور سکوالریسم و سکوالری اسیون نهادهااای اجتمااا ؟دکنانتومی وقوع شرور سکوت

ائت الهیااات مساایحی بااه فلسفه و هم در قرفراهم شد. به تعبیر دیگر، نامینالیسم در غرب هم در قامت 
ت الهیاااتی نامینالیسااتی مساایحی قرائکه    اه آوردا به همرسواالتی رشد و همین امر    تبدیلدیدگاه مسل   

نجااا ه سکوالریساام از ایو بنیان های اولیاا  ادخ آنها را نداشت لذا گسست میان علم و دین رخ دتوان پاس
 قرائااتالهیااات مطاارح شااد و حتاای در  . اما در جهان اسالم اگرچااه نامینالیساام در حااوزه شکل گرفت

صالت ماهیت رویکرد مسل  بود فه همچنان ادر عرصه فلسبود اما  الهیات اشعری خداوند قادر مطلق  
 .تحدیااد شااود ین طبیعاایسبب شد اراده خداوند در چهارچوب امور عقلی، منطقی و قااوانهمین امر  و  

جهان اسالم انتظااارات از خداونااد همچنااان  بنابراین، در باب قضیه شرور و بالیای انسانی و طبیعی در
ده خداوند فراتر از امااور عقلاای، منطقاای و قااوانین و و ارا  قی مانددر چهارچوب امور منطقی و عقلی با 

و شدت غرب در جهااان اسااالم رخ این امر سبب شد تا گسست میان علم و دین به شیوه   .طبیعی نرفت
 جهااان مساایحی در محاادوده منطقاای تااری باااقی بماناادو انتظارات از دین و علم در مقایسااه بااا   ندهد

 گسست علم و دیاان در غاارب در قیاااس بااا به چرایی و واقعی تر  دقیق تر ،این تحلیل (. بی تا   )سروش،
 که در کتاب حاضر مورد توجه و تعمق قرار نگرفته است.  پردازدتوانمی  اسالم  عدم آن در
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 روش شناسی بنیادین؛ محل نزاع. 4
  بنااای پااروژه کااه م   بااوده   موسوم به »روش شناسی بنیادین«   بیش کتاب مربوط به روش شناسی مهمترین    شاید 

دو جهاات حااائ  اهمیاات    آن اساات. روش شناساای در ایاان کتاااب از  برآمده از تحقیقاتی است که این کتاب 
است: اول اینکه یافته های این کتاب مانند هر پژوهش دیگری متکی به روش شناسی است که در ایاان پااروژه  

یاات و چیسااتی روش  ر اساااس ماه به کار رفته است لذا هر نوع داوری در باب یافتااه هااا و تحلیاال هااا بایااد باا 
که اهمیاات دارد و بایااد مااورد مداقااه نقدانااه    است   روش شناسی این  شناسی باشد. دوم، ادعای کتاب در باب  

اساات و از سااوی    نوعی روش شناسی نااوین   سو مدعی است »روش شناسی بنیادین« قرار گیرد. کتاب از یک  
  گذاری علاام معرفاای اساات د یعناای نگاااه بااومی بااه علاام و سی را مناسااب هاادف خااو  شناساای دیگر این روش 

 کند. توان می 
وزه یا جهان است: جهان اول ناااظر بااه مبااانی کتاب مدعی است روش شناسی بنیادین شامل سه ح

و معرفتی نظریه است. ضمن ابعاد منطقی  منطقی الیتغیر و نفس االمری یک نظریه است. این جهان مت
ظریه است که خود به دو بیااش زمینااه اجتماعی، تارییی یا روانشناختی هر ن  د وجودِی ا جهان دوم ابع

شااود. در ایاان حااوزه اثرگااذاری توانمی  رفتاای تقساایمهای وجودی معرفتی و زمینه های وجودی غیرمع
شااود. جهااان توانمی  ند، تشااری و متک ر هساات  دانشمند یا نظریه پرداز از زمینه های اجتماعی که متغیر

یک نظریه پس از شکل گیااری در تعاماال بااا به پس از شکل گیری نظریه است. یعنی سوم حوزه مربوط  
آورد به زمینااه توانمی  به همراه آثاری که به دنبال  گیرد و خودتوانمی  محی  معرفتی و اجتماعی خود قرار

توانااد مسااائل توانمی و بااه ایاان ترتیااب شااودنتوامی های وجودی معرفتی و غیرمعرفتی تارییی ملحااق
: 1400ان نظریات علمی نوینی را پدیااد آورد )قااائمی نیااک، علمی جدیدی را ایجاد کند و یا آنکه امک

23-22.) 
شااود برخاای توانمی ادین در ایاان کتاااب مطاارح در باااب روش شناساای کااه بااه روش شناساای بنیاا 

روش شناساای آمااده اساات:   در تعریااا ایاانمالحظات، ابهامات و ایرادات قابل طاارح اساات. یکاام،  
گیرد، چهااارچوب و تااوانمی ی بر اساااس آن شااکل»مجموعه مبانی و اصول موضوعه ای که نظریه علم

(. 21:  1400ز قائمی نیااک،  به نقل ا  75:  1392)پارسانیا،    آوردتوانمی  مسیری را برای تکون علم پدید
وش شناساای موجااود و ی با سایر گونه هااای رآنچه در باب چیستی این روش آمده هیچ تفاوت و تمای 

بیان نشده است لذا نماای تااوان تمااای  یااا برتااری ایاان روش مرسوم ندارد و هیچ وجه ممی ه ای برای آن  
نویسنده کتاب بسیار بر ارجحیت   شناسی را بر سایر گونه های روش شناسی مشاهده کرد. در حالی که

 ینااد رخاناساای هااا همااین فردر همااه روش ش ر واقاا ،یااد دارد. دکآن نسبت به سایر روش شناسی ها تا 
هست باید ذکر شود که چنین نشده است. دوم، در جهان اول سااین دهد و اگر برتری یا تمای ی توانمی
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خداونااد، انسااان شناساای، جهااان بیناای و ثابت و نفس االمری )مانند درک از  از مبانی منطقی الیتغیر،  
 ه را وجه ممی ه این روش از سایر روش ها بیان کرده است.  این وجاتفاقات نویسنده  ( شده که غیره

این است که آیا انسان ها در گذر زمان درک و معرفت ثابت و الیتغیااری   بابدر این    نکته قابل تامل
دریافاات در طااول زمااان و باار اثاار تحااوالت میتلااا اصول و مبانی دارند یا ایاان درک و  نسبت به این  

 یابااد؟ بااا نگاااهی بااه نظریااه هااا و دیاادگاه هااای معرفاات شناسااانهتوانمی  معرفتی و غیرمعرفتی تحااول 
)ازجمله معرفت دینی و معرفت هااای ناااظر بااه امااور هسااتی   دید که معرفت بشری   توان آشکاراتوانمی

رفتاای تحاات تاااثیر رویاادادها و حااواد  و تحول پذیر است که این تحااوالت مع  امری متغیر  شناسانه(
. بااه بیااان (1388)سااروش،  است و همچنین سایر معارف و علوم میتلا فرهنگی، سیاسی و تارییی

از در جریان فعالیت اندیشه ورزانه خود با درک و دریافت اش از این اصول و دیگر، چون یک نظریه پرد
نی  متغیر است لااذا اساسااات نماای تااوان سااینی از نه خود آنها( و این درک و دریافت مبانی مواجه بوده )

خداونااد، جهااان، انسااان، طبیعاات و   در باباالمری گفت. چون معرفت انسانی    اصول الیتغیر و نفس
که اصول الیتغیر و ثاباات همااه  ادعا کردلذا نمی توان  است در حال تغییر  ،از عوامل میتلا  غیره متاثر

یکی از جهان های سه گانه روش شناسی بنیادین در نظر   نوانبه ع  و همیشگی وجود دارد و این راجایی  
ساات و یا قلمرو وجود دارد کااه ثاباات و الیتغیاار ا به عبارت دیگر، این پیش فرض که یک جهانگرفت. 

علااوم   کوشاادتوانمی  از بنیان های معرفت ورزی و روش شناساای دیاادگاهی اساات کااه  جهان یکی  این
 گذاری علم را باارای ایاارانون بوده متفاوت است و پایه ی سیاستکه با آنچه تا کن  انسانی بومی تولید کند

آن،  و به تباا  معاصر صورت بندی کند دچار اشکال اساسی معرفت شناسانه است. بنابراین تولید دانش
 اری مبتنی بر آن نی  خالی از ایراد و خلل نیواهد بود.گذسیاست

اول فااارا از ذهاان نظریااه پاارداز یااا   کنااد کااه »قلمااروی جهااان توان می  نویسنده در کتاب اشاره همچنین 
( در حالی که وقتی سااین  298:  1400معانی موجود در آن متغیر نیستند« )قائمی نیک،  دانشمند قرار دارد و 

مر قراردادی، اعتباری، واجد برساااخت اجتماااعی، زمینااه محااور و متکاای بااه  شود یعنی به ا توان می  ز »معنا« ا 
ساااخته  ثاباات بااودن معنااا گفاات. معااانی، امااور اعتباااری و بر شود لذا نمی توان سین از توان می  رواب  اشاره 

ه همین جهاات نماای تااوان از  ب   ( Vander Van Johannes, 2002: 15)   اجتماعی اند که آشکارا نسبی نی  هستند 
نماای تااوان از مبااانی و اصااول بنیااادین الیتغیاار،    ، دن معانی و ثابت بودن آنها سین گفت. به تباا  آن الیتغیر بو 

معرفت شناختی است کااه جاا و پاایش    این یک خطای ورد.  آ ری در جهان اول سین به میان  ثابت و نفس االم 
 ش شناسی بنیادین، است.  فرض های اصلی کتاب و روش شناسی مرک ی آن، یعنی رو 

نکته دیگر این است که تمای  میان جهان اول و وجه وجودی معرفتی جهان دوم مشاای  نیساات. 
دوم   تمای  چیستی جهان اول و وجااه وجااودی معرفتاای جهااانیعنی متن کتاب توضی  روشنی در باب  
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رساایدن بااه   نمی دهد به همین سبب نمی توان درک روشنی از چیسااتی فراینااد روش شناساای و طریااق
علمی به واسطه این روش شناسی بدست آورد. اگرچه نویسنده این نقد بااا خواناادن    پاسخ پرسش های

گاهی هااای پیشااینمکرر بیش هایی از کتاب، تامل بسیار در آن  ه توانااد حاادس ب نااد کاا توانمی ها و آ
در تاااریخ قباال  از  زمینه های وجودی معرفتی ناظر به مناب  دانش، نظریه ها و انبان معرفتاای اساات کااه  

دارد و اینک در اختیار نظریااه پاارداز اساات در حااالی کااه جهااان اول مربااوط بااه اصااول معرفت وجود  
مااا ایاان کنااد، اتوانمی  ه ای برای معرفاات ورزی فااراهمموضوعه و مبانی عقلی و استداللی است که پای

. ویسنده ایاان نقااد اسااتبلکه این مطلب نتیجه برداشت ن  تقریر را نمی توان از متن کتاب برداشت کرد
 ر این باب گویا نیست.زبان کتاب د

 
 سرانجام. 5

در کااانون  علم است و منطقات بایااد سیاسااتگذاری  گذاریاین که عنوان کتاب در باب سیاست  نکته پایانی
ا باید اذعااان کاارد چنااین نیساات. کتاااب، تحااول روش شااناختی و تغییاار توجه مباحث این اثر باشد ام

آن را مدنظر دارد و با کاوش نقادانه نسبت میان هیت علم، بنیان های آن و نحوه تولید  پارادایم در باب ما 
چهارچوبی برای تولید دانااش   علوم طبیعی و انسانی در غرب و جهان اسالم و قیاس آنها با هم کوشیده

ی و احیانات اسالمی پیشنهاد دهااد کااه ایاان تااالش هرگاا  بااه معنااای ارائااه یااک چهااارچوب انسانی بوم
ر راستای تالش هایی که برای تحول علوم انسااانی و بااومی توان دتوانمی  اثر رااستگذاری نیست. این  سی

ی معرفاات شااناختی و هسااتی شود دید. نوعی کوشش برای صورتبندی بنیااان هااا توانمی کردن آن انجام
انی قاارار که برآمده از خوانش و قرائت اسالمی باشد و مبنای اندیشه ورزی و تولیااد علااوم انساا   شناختی
برای ارائه چهارچوبی باارای   واق ، کتاب علیرغم ادعای اصلی اش  سیاستگذاری. دراختصاصات  گیرد نه  

ن ردپااای رویکااردی باادیل باارای سیاستگذاری علم، به این هدف ن دیااک نشااده و در عماال نماای تااوا
 دید. این اثراستگذاری علم را در  سی
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