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Abstract 

Public understanding, an important subject that is less discussed in the available literature, 

is under scrutiny by the book entitled Science, Society, Development: Papers on Public 

Understanding from both Historical and Philosophical Perspectives. Using critical 

rationalism as its main analytical approach, the book attempts to make a correction on 

the notion of science in the public perspective and also about the definition and necessity 

of public understanding. Despite the success of critical rationalism in enlightening the 

public about science, this approach alone is unable in clarifying non-scientific 

motivations such as political and economic interests behind propagating science. To 

prevent this shortcoming, we could consider besides critical rationalism some other 

approaches which help us and the public detect non-scientific motivations and to 

distinguish between genuine attempts and those who look at science as a means. This 

paper also discusses some formative points and suggests four complementary additions 

to the book. Overall, the book is an in-depth and valuable attempt on this subject. 
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 نقد و بررسي كتاب

  عمومي ةعلم، جامعه، توسعه: مقاالتي درباب ترويج علم در حيط

  *محمد سميعي

  چكيده
كتاب  ، وليشود تر به آن توجه مي عمومي موضوع مهمي است كه كم ترويج علم در حيطة

از  ،علـي پايـا   ، نوشـتة عمـومي  جامعه، توسعه: مقاالتي درباب ترويج علـم در حيطـة  علم، 
پردازد. اين مقاله با هـدف معرفـي اجمـالي و ارزيـابي      منظر تاريخي و فلسفي به آن مي  دو

نگـاه  كند  مياد تالش ه از رويكرد عقالنيت نقتاب با استفادكتاب مزبور نوشته شده است. ك
. كنـد در چيسـتي و ضـرورت تـرويج علـم كـاوش       چنين همعمومي به علم را تصحيح و 

هـاي   پذيري گزاره د درجهت تنوير افكار عمومي نسبت به ابطالايي عقالنيت نقاكار اوجودب
به عوامل اجتمـاعي و اقتصـادي كـه     هاين رويكرد كتاب را از توجصرف اذ خعلمي، اما ات

ممكن است در پس ترويج علم وجود داشته باشد و باعث شود نگاه به تـرويج علـم نگـاه    
هايي كـه علـم در    شدن رويكردهايي كه توجه به زمينه ابزاري باشد باز داشته است. ضميمه

 چنـين  هـم  اين كاستي را بگيـرد. در مقالـه   يتوانست جلو شود مي توليد و ترويج مي ها آن
ارتقـاي محتـواي    بـراي نهـاد   مسائل شكلي كتاب ارائه و سپس چند پيش ةنكته دربار  چند

درنظرگرفتن نقش عامل جنگ در ترويج علـم،   :اند از كتاب نيز مطرح شده است كه عبارت
شرح و بسـط   ،داشتند دتوجه به نقش تاريخي بازرگانان ايراني و بيگانگاني كه به ايران ترد

توجـه بـه   خره بـاأل و  ،هاي اجتماعي در تـرويج علـم   هاي شبكه ها و چالش تر فرصت بيش
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سـت  ا بندي مقاله ايـن  نخستين بانوي ايراني كه مؤلف يك كتاب درسي در ايران بود. جمع
توانـد باعـث    توجه به نكات ذكرشده مي و مندي است كه كتاب موردنقد اثر فاخر و ارزش

  ارتقاي آن باشد. 
ابطـال   ،شـدن علـم   عمـومي  ،عمـومي  ةحيطـ  ،نقـاد  عقالنيـت  ،علـم  تـرويج  ها: دواژهيكل

  .سازي موجه
 

 مقدمه. 1

دانستن بر ندانستن و دانايان بـر   هايي است كه مطلوبيت ذاتي آن و رجحانِ دانايي از ارزش
كه كنكاش كنيم تا  زيرا نفس اين ،و نياز به استدالل نداردشود  مينادانان از بديهيات شمرده 

نوعي كسب دانـايي و اذعـان بـه     ،خود خودي و ارزش دانايي آگاه شويم، بهبرتري  تاز عل
طـول تـاريخ و درميـان جوامـع و      ارزش ذاتي آن است. مطلوبيت ذاتي علـم و دانـايي در  

كلي، اصلي پذيرفته شده است و شايد نتوان موردي يافت كه  صورت به ،هاي مختلف فرهنگ
  رجحانصورت رسمي در فرهنگي يا نزد قومي از اقوام جهل و جاهليت بر علم و دانايي  به

  داده شده باشد. 
ب آن براي چـه طبقـه يـا گروهـي     كه علم چيست و منبع آن كدام است و كس البته اين

ها و اقوام مختلف همـواره محـل بحـث و نـزاع بـوده اسـت. از        است درميان فرهنگ  الزم
  داراني پيدا كرده و حتي علوم غريبه هركدام طرف ،ديني، نظري، تجربيجاست كه علوم  اين

هاي علمي، مرزبندي ميـان علـم و    و مكاتب مختلف در تعريف علم، منابع آن، تعيين روش
دست   اين و مسائلي از ،هاي خاص علم، پيشرفت علم، انحصار علم در طبقات يا گروه شبه

يكـي از معيارهـايي كـه     انـد.  سـمي را پـيش گرفتـه   هريك مطالبي را عنوان كرده و راه و ر
يـا عوامـل    ،هـاي گونـاگون را سـنجيد    يابي و ناكامي فرهنگ توان ميزان كام اساس آن ميبر

و  ،هايي را به دانايي سـتود  هاي مختلف تمدن را تحليل كرد، دوره پيشرفت و پسرفت دوره
تعريفي است كه از علم ارائه هايي را به ناداني و جاهليت سرزنش كرد براساس همين  دوران
هـا و   هايي كه در مسير علم و دانش براي گـروه  دادند و نوع ايجاد انحصار يا محدوديت مي

  كردند. طبقات خاص اعمال مي
) و enlightenmentگـري (  در دنياي مدرن برتـري علـم محـور اصـلي گفتمـان روشـن      

كار گرفته و همواره بـه   نيته بهكه انسان مدرن براي آفرينش مدر است ترين ابزاري بوده مهم
اصـلي مدرنيتـه را كـه     ةمعجـز  ،). درحقيقـت Hamilton 2003: 99كرده است ( آن افتخار مي
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خـود را  جو كرد كه و آن مقبوليت يافت بايد در دستاوردهاي مهم علمي آن جست ةواسط به
هـاي فيزيـك و شـيمي مـدرن،      هـاي نـوين نشـان داد. پيشـرفت     در لباس دانش و فناوري

ها نفـر را در تـاريخ بشـر بـه      كه ميليونناپذيري  درمانهاي  صنعتي، مداواي بيماري  انقالب
هـاي   و پيشـرفت  ،هـا  آن بيمـاري ي كنـ  هالكت رسانده بود، سپس توليـد واكسـن و ريشـه   

 ةبـرگ برنـد   ،ساخت، همگي ها را ممكن مي علم و فناوري كه بسياري ناممكن ةالعاد خارق
منـد فـرد و    روش ةنهادن به انسان، مطالع دنياي مدرن در علوم طبيعي و كاربردي بود. ارزش

بشـر نيـز از     و احتـرام بـه آزادي و حقـوق    ،هـاي سياسـي دمكراتيـك    جامعه، احياي نظـام 
  باليد.  هاي انساني و اجتماعي بود كه همواره به آن مي دستاوردهاي دنياي مدرن در حوزه

مطلق نيست و دركنار روي روشن خود، روي تاريك هـم دارد. دنيـاي   اما مدرنيته خير 
هـاي   زيسـت، اختـراع و اسـتفاده از سـالح     محيطنابودكردن طبيعت و تهديد دليل  بهمدرن 

و نگاه صرفاً مادي و ابزاري به فرد و جامعه بسيار نقد  ،كشتارجمعي، استعمار قديم و جديد
علمي و تسهيل جريان نقـد در   هاينظرها و  اهنگ ة. ولي همين گسترش دامندشو ميو شده 

يكي  ترين دستاورد مدرنيته باشد. در جايي گو شايد مهمو دنياي مدرن و پذيرش فضاي گفت
انتخـاب   قدرت غـرب يكـي را   ةاگر قرار بود از ميان عناصر سازند«گويد:  از انديشمندان مي

همين عنصـر رمـز    .»شود ها مي هكه موجب رقابت ميان نظريگزيدم  برميكنم، توانايي نقد را 
). 71: 1388(شـايگان   انـد  توانـايي ايـن  اصلي تفوق غرب مدرن بر جوامعي است كه فاقـد  

شدن جريان  داند، از عمومي ترين دستاوردهاي خود را علمي مي جاكه دنياي مدرن مهم ازآن
هراسد.  چون از جريان آزاد اطالعات و نقدشدن نمي ؛كند عمومي استقبال مي ةعلم در حيط

  . خواهد آمد مقاله اين ةاي الزم است كه در ادام اي بزرگ حاشيهعالبته بر اين مد
 ،علي پايا ة، نوشتعمومي ةعلم، جامعه، توسعه: مقاالتي درباب ترويج علم در حيطكتاب 

ـ  هاي توسط مركز تحقيقات سياست 1399كه در سال  منتشـر  بـار   اولـين راي علمي كشور ب
اجمال كتاب را  ابتدا به ،پردازد. درادامه است، به موضوع ترويج علم در دنياي مدرن مي  شده
  پرداخت.  خواهيمو محتوايي آن  ،كنيم و سپس به ارزيابي روشي، شكلي ي ميفمعر

  
  معرفي كتاب. 2

فرهيختـه و پركـار   گري  علمي و نويسنده و پژوهش ةشد هاي شناخته دكتر علي پايا از چهره
 فكري دينـي اسـت كـه    و روشن ،)critical rationalismعلم، عقالنيت نقاد ( ةفلسف ةدر حوز

هاي متعددي به فارسي و انگليسي از او انتشار يافتـه اسـت. كتـاب     تاكنون مقاالت و كتاب
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. ايـن كتـاب   يافتـه اسـت  زبان فارسـي انتشـار    بهآخرين اثر اوست كه  علم، جامعه، توسعه
بـا ويـرايش    اينكو ، اند ازاين انتشار يافته بوده پيشمقاله است كه پنج مقاله  دوازدهوع مجم

  . اند شدهزيور طبع آراسته  بار به نخستينو هفت مقاله براي  اند شده جديد ارائه
ان با مضامين و صآشناسازي غيرمتخص«كند:  گونه تعريف مي نويسنده ترويج علم را اين

). در اين تعريف غيرمتخصص به كسي گفته 22(ص » يصزبان غيرتخص بههاي علمي  آموزه
ديگـر   ةدر زمينـ  هرچنـد شده تخصص نداشـته باشـد،    موضوع ترويج ةزمين شود كه در مي

هـاي رسـمي و تخصصـي     آمـوزش  مـورد دربسـياري  كـه منـابع    باشد. درحـالي  صمتخص
  است. تر موردتوجه واقع شده ترويج علم براي عموم كمولي شود،  مي  منتشر
متفـاوت   ةعمومي از دو زاوي ةنگاه نويسنده به موضوع ترويج علم در حيط ،كلي طور به

فصول كتاب را بـه دو گـروه تقسـيم كـرد:     توان  مي ،بر اين اساس .است: تاريخي و فلسفي
تـر نگـاه فلسـفي. از     تر نگاهي تاريخي به ترويج علم دارند و گروه ديگر بيش گروهي بيش

و يازدهم به تاريخ تـرويج علـم در    ،هاي اول، ششم، هفتم، هشتم، دهم فصلگروه نخست، 
هـايي كـه ذكـر     تـرين نمونـه   پردازند كه البته تمركز اصلي نويسنده و بيش اروپا و امريكا مي

هـا و   كند از كشور انگلستان است. فصل پنجم را نيز كه به ترويج علـم در عصـر شـبكه    مي
توان در اين گروه قرار داد. فصل چهارم كه با قدري تفصيل  هاي اجتماعي پرداخته مي رسانه

در گروه نخسـت  نيز به تاريخ ترويج علم در ايران در دوران صفوي و قاجار پرداخته است 
تر رويكرد فلسفي بـه موضـوع    و دوازدهم بيش ،هاي دوم، سوم، نهم گيرد. اما فصل قرار مي

 . گيرند ترويج علم دارند و در گروه دوم قرار مي

هـاي تـرويج علـم و     نويسنده در مباحـث تـاريخي و تـالش وي بـراي يـافتن راه      عتتب
هاي شنيدني تاريخي  هاي فراوان و داستان در اين زمينه ستودني است. مثال قهاي موف نمونه

و هاكسـلي تـا    ،در ترويج علوم تجربي از زمان گاليلـه، بـيكن، دكـارت، نيوتـون، دارويـن     
از آثار  ،چنين همويكم ذكر شده است.  حتي مواردي در قرن بيست قرن بيستم و در نيانشتآي

ب اجـذ  يهـا  پـاره  دست غير متخصصان نوشته شده بهخواندني و موفّق در ترويج علم كه 
اي موفـق در   هاي رسـانه  شرح برنامه ،هاي آرتور كوستلر و بيل برايسن شده از كتاب ترجمه
حال زنـان موفـق در تـرويج علـم و      شرح ،جيمز بِرك» جهان آينده«ترويج علم مانند  ةزمين
هاي قـرن   نخستين زني كه در آغازين سال(هاي جين مارسه  يابي ويژه داستان تالش و كام به

فصـل يـازدهم   در هجدهم در انگلستان موفق به تأليف و انتشار كتاب درسي شيمي شد كه 
شده اسـت.   هاي تاريخي ارائه اي خواندني و جذاب از نمونه همجموع )شود معرفي ميكتاب 
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شناسي، و آثاري كه در  ويژه علم ستاره هاي ايرانيان با علوم جديد، به داستان نخستين آشنايي
نويسندگان تالش داشتند  كه ، اينشنيدني و جالب استزبان فارسي نوشته شده  اين زمينه به

ده شده نظم جديد كيهاني را كه بـا نظـم موردادعـاي    شي تصاويري كه با تلسكوپ ديابا نق
  دهند.   نشان وطنان خويش به همبوده در تعارض نجوم بطلميوسي 

 ةهاي فلسفي نويسنده كه متمركـز بـر عقالنيـت نقـاد اسـت در زمينـ       كنكاش ،چنين هم
گشاسـت. در ايـن    وري بسـيار مفيـد و راه  او تفـاوتش بـا فنـ    ،پذيري آن چيستي علم، ابطال

اسـت.   ،ـ انگليسـي  هاي كارل پوپر، فيلسوف اتريشي تر مرهون آموزه قسمت، نويسنده بيش
تالش براي پاسخ به چرايي ترويج علم و ذكر فوايد آن و چگونگي ترويج علم و نيز نگاهي 

) justificationسـازي (  بـودن نگـرش موجـه    هاي گوناگون ترويج، نادرست ها و روش به راه
  مند و پرمايه است.  وي مطالبي ارزشعنوان روش علمي حا به
  
 ارزيابي روشي. 3

هـا و   گـاه در يافتـه   وبـي  گاه علم كنارآمدن با تغييراتبا جامعه مواجهة  هاي دشوارييكي از 
كنند و   عمومي اي ههاي علمي توصي ه پژوهشافتد ك هاي علمي است. بسيار اتفاق مي توصيه
 ةو گـاهي حتـي نقطـ   اسـت  صحيح نبوده ها مشخص شود آن توصيه  روند پژوهش ةبا ادام

كرد، بسياري مراكز علمي اسـتفاده از    ا شيوع پيداكه كرون شود. مثالً هنگامي مقابل آن توصيه 
پنداشتند و بر سرايت ويروس از طريق سطوح تأكيد داشتند. با چنـين   فايده مي ماسك را كم

هـا گرفتـه تـا     خانـه  ةاز اثاثيـ  ،شـد كردن سطوح  ردي ميلياردها دالر صرف ضدعفونيرويك
شدن چند ماه  ها و معابر عمومي. اما پس از سپري قطارهاي شهري و سطوح خيابان  صندلي

 هاهميت دانسـته شـد   بار ميزان سرايت از سطوح كم  اين .ه استعلمي تغيير يافت ةاين توصي
)Goldman 2020شوي دستان با آب و صـابون،  و استفاده از ماسك و شست توصيه به ) و بر
). البتـه در تمـام ايـن مـوارد     Lewis 2021( شـده اسـت  صورت افراطي، بسـنده   هم نه به آن

چندصدايي هم وجود دارد و برخي مراكز علمي به چيزي و برخي ديگر بـه چيـز ديگـري    
كند و در مواجهه با  ان را سردرگم ميصمتخصغير كنند. اين تغييرات و اختالفات توصيه مي

بـر   هاي مبتنـي  يا تحليلو رود  هاي علمي كالً زير سؤال مي يافته پذيريآن يا روايي و اعتماد
  گردد.  دست مي به هاي اجتماعي دست توطئه در شبكهنظرية 

دهد كـه پـذيرش    خوبي توضيح مي بر مكتب عقالنيت نقاد به  جا دكتر پايا با تكيه در اين
خـود ارزش  حاضـر آن مـدعا از رقبـاي     مدعاي علمي صرفاً به ايـن معناسـت كـه درحـال    
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وجه نبايد مدعاهاي علمي را عين  هيچ ). يعني به59دانه دارد (ص اتري براي بررسي نق بيش
ها با توان محدودي كه داريـم فقـط    زيرا ما انسان ،واقعيت نيست ةواقعيت دانست. علم آين

چه در جهـان   پردازي كنيم و الگوهايي را براي توضيح آن توانيم براي فهم واقعيت نظريه مي
پنداشـتند، هرگـز    مـي  هـا  چـه پوزيتيوسـت   ولـي بـرخالف آن  نهاد كنيم،  افتد پيش اق ميتفا

) و tentativeها را اثبات كنيم. پذيرش هر ادعاي علمي صرفاً ارتجـالي (  يهتوانيم آن نظر نمي
شود. ولي هرگز  كنوني از رقباي خود بهتر ارزيابي مياوضاع ا در عبه اين معناست كه آن اد

 پذيري تواند ما را به آخر خط دانش برساند و ويژگي ابطال ت كه ادعاي علمي مينبايد پنداش
)falsifiability .پـذيري در   دادن ويژگـي ابطـال   ازدسـت  ،پوپربيان  به) خود را از دست بدهد

بـا  پايا ). Popper 2002: 48هاي علمي دارد ( ساحت علم نشان از ضعف و نه استواري گزاره
با باشد عمومي بايد توأم  ةر اين مهم تأكيد دارد كه ترويج علم در حيطباين توضيحات  ةارائ

كنـد و ممكـن اسـت     داشتن فهم صحيح از خود علم تـا در مـواردي كـه علـم رشـد مـي      
درميان عموم مردم نشـود. روش  بدفهمي هاي پيشين خود را نقض كند باعث ايجاد  توصيه

  گشاست. ه بسيار راهبر مكتب عقالنيت نقاد در اين زمين نويسنده مبتني
عمـومي   ةهاي ترويج علم در حيطـ  تنهايي براي درك دقيق چالش اما اتخاذ اين روش به
گوييم،  كه از ترويج علم سخن مي هاي ميشل فوكو، هنگامي گري كافي نيست. پس از روشن

ـ   در تحليـل فوكـو  علم و قـدرت غافـل شـويم.     ةهرگز نبايد از رابط خـود بـه    ةهـاي نقادان
 ة. پيچيـدگي شـبك  هـا علـم اسـت    يكـي از آن آموزد كه قدرت منابع مختلفي دارد كه  مي  ما

 ةهـاي خـود همـواره از روابـط سـاد      كنـد كـه در تحليـل    تودرتوي قدرت به ما حكم مـي 
عوامل مختلف را  المقدور يتا حت كار گيريم بهخود را  وانمعلولي پرهيز كنيم و نهايت ت علي
ايـن كتـاب از تـرويج علـم توسـط       ةوقتي نويسند .)Foucault 1978: 1980( نظر بگيريم در

و ســينما  ،)31نشــريات (ص  ،)30مــدارن (ص  )، سياســت27هــاي علمــي (ص  آكــادمي
كلي هرگاه احتمال برود ترويج علم با اغراض سياسي و  طور گويد و به ) سخن مي91  (ص

كسب منفعت باشد، نبايد از احتمال نگرش ابزاري  ةو خود واسط ودشمنافع گروهي آميخته 
جهت نيست و گـاهي ابـزاري بـراي     به علم غفلت ورزيد. ترويج علم هميشه صادقانه و بي

عمـومي بـه    ةگيـرد. در چنـين مـواردي بايـد در حيطـ      تحقق منويات غيرعلمـي قـرار مـي   
ش علمـي را  جوانب مسائل آگاه باشـند و هـر پـژوه    ازگري پرداخت تا عموم مردم  روشن

انديشـي   هاي ديگـر بـا سـاده    بدون تدقيق در جوانب مختلف آن و بدون مقايسه با پژوهش
  كنيم. جا دو نمونه ذكر مي نپذيرند. در اين
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خـانواده   ةر قرن بيسـتم در زمينـ  از اواخاست كه  علمي  نخست دو گروه پژوهش ةنمون
چنـان   هـم  )يتدواج سـن از(بـا  دهـد كـه خـانواده     حال انتشار است. يك گروه نشان مـي در
زندگي سالم براي زن و مرد  ةكنند ترين و كاراترين نهادهاي تضمين بديل سالم صورت بي به

گزيني براي آن وجـود نـدارد. درمقابـل     چنين توليد و پرورش نسل است و هيچ جاي و هم
هاي جديـد ازجملـه    ها بر روند تكاملي نهاد خانواده و ظهور سبك گروه ديگري از پژوهش

هـا   كنند كه اين سـبك  ) يا ازدواج سفيد اصرار دارند و استدالل ميcohabitationخانگي ( مه
 ). هـر Thornton et al. 2007 ؛1393ترند (سميعي،  سنتي موفق ةخانواد ازدر جوامع امروزي 

شوند. ولي  عمومي ترويج مي ةمندند در غرب در حيط ظاهر علمي و روش كه به  دو پژوهش
هاي جهـان   شويم چرا رسانه ، هرگز متوجه نمينكنيم هجامعه توجو قدرت  اگر به تعامالت

  شدن است. كنند و گروه نخست درحال منزوي داري گروه دوم را ترويج مي سرمايه
داري  سـرمايه  ةديرين ةمقابل ةكه درباردانشگاهي ترين پژوهش  ترين و مستدل شايد عميق
كـردن   مصـرف نـام  منـد خـانم اوا ايلـوز، بـا      سنتي انجام شده كتـاب ارزش  ةبا نهاد خانواد

دهد  مي  از ابتداي قرن بيستم نشان اي ستردهباشد كه طي بررسي تاريخي گ ،شهر عشق آرمان
داري متـأخر عشـق مقـدس درون خـانواده را      ويـژه سـرمايه   داري و به چگونه نظام سرمايه

ارچوب تحليلي ه). چIllouz 1997هاي جنسي گذرا سوق داده است ( سمت هوس و لذت به
تناقضـات فرهنگـي   كه ايلوز از آن استفاده كـرده برگرفتـه از كتـاب دانيـل بِـل بـا عنـوان        

داري مـردم را تشـويق    كه نظام سرمايهاست  اين تناقضات اين ةجمل از .است داري سرمايه
خردمنـدي و   نهايـت  در روز در كـه  ايـن كنـد:   به داشتن دو شخصـيت كـامالً متضـاد مـي    

 هنگام و در تعطيالت پايان هايي كوشا و منضبط و عاقل باشند، ولي شب انسانگري  محاسبه
 تر از مقتضـاي عقـل و خـرد ترغيـب     هرچه بيش تنگرف راني و فاصله هفته آنان را به هوس 

ست كه هم توليد روزانه و هم مصرف شبانه شتاب گيرد ا كند. منطق پشت اين تضاد اين مي
گـردش درآيـد    تر به داري سريع مصرف موتور نظام سرمايهزمان توليد و  تا با افزايش هم

)Bell 1976.(   
كنـد.   گيري روابط جنسي آغاز مي ايلوز تحليل خويش را با تبيين نقش فرهنگ در شكل

فرهنـگ  وي  است.فته تعريفي كه او از فرهنگ دارد تاحد زيادي از گفتمان فوكو تأثير پذير
دانـد كـه در آن    اي معنايي مي افراد جامعه، بلكه مجموعهتنها نظام معنايي مشترك ميان  را نه

شـود. او   مـي   ساختارهاي قدرت توليد و بازتوليدبر  ها، و روابط مبتني ها، نابرابري محروميت
گيري  شكلدر نيست و فرهنگ شناختي  زيستمعتقد است عشق و احساسات جنسي صرفاً 
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اگر پيش از دوران مـدرن عشـق بـا     گذارد. مياثر ها  اين احساسات و تقويت و تضعيف آن
هم   شد و وقتي عاشق و معشوق به ها ترويج مي و اسطوره ،ها نامه هاي شاعرانه، نمايش نغمه
توانست آنان را از هم جـدا كنـد،    مي  كردند و فقط مرگ هم زندگي مي ي بارسيدند عمر مي

اري گذاشـته شـد تـا    د هاي سرمايه داستان و تصوير و رسانه ةدر قرن بيستم اين مهم برعهد
ديگر اسـت. ايـن    ةيافتن يك رابطه و شروع رابط جنسي در خاتمه ةنشان دهند زيبايي رابط

زند و طبعاً بـراي نظـام    تر به جريان مصرف دامن مي جنسي خيلي بيش ةنوشدن مداوم رابط
  تر است.  داري مطلوب سرمايه

دهـد در نظـام    ان مـي پـردازد و نشـ   خانم ايلوز سپس به نقش مهم تبليغات تجاري مـي 
متعالي شود و بـه آن   يداري هدف اصلي تبليغات تجاري اين است كه كاالهاي ماد سرمايه

تـر نمايـد. معمـوالً روح حـاكم بـر       بارنگ معنوي بخشد و به اين طريق مصـرف را جـذ  
كننده القـا   تالش بر آن است كه به مصرفو  تبليغات خيلي فراتر از لذت جزئي مادي است

مندي آرماني خواهد رسيد. البته در كانون اين فرايند  تفاده از كاال به ميزان رضايتشود با اس
همواره اين اصل نهفته است كه برقـراري روابـط متعـالي بـين افـراد فقـط توسـط كاالهـا         

شـود،   طوركه ريموند ويليامز متـذكر مـي   همان ،). بنابراينIllouz 1997: 81پذير است ( امكان
كند  قدر متعالي مي دهد، بلكه كاالها را آن گرايي سوق نمي سمت مادي هتبليغات فرهنگ را ب

هنر رسـمي نظـام   «بخشد و از اين جهت است كه تبليغات را  ت كاذب مييكه به آنان معنو
هاي شاهنشاهي  كه شاعران درباري متكفل هنر رسمي نظام گونه همان ،دانند مي» داري سرمايه

بـه   دهنـد. باتوجـه    نشـان  يخود شاه را موجـودي فرامـاد   كردند با اشعار بودند و تالش مي
ست كه در قرن بيسـتم  ا  گيرد اين اي كه ايلوز مي ابيت اميال جنسي براي مخاطبان نتيجهذج

) commodificationكـردن (  داري از طريق تبليغات تجاري و نيز از طريق كااليي نظام سرمايه
ها در ايـن مهـم    كرد و رسانه  زودگذر راني جنسي تبديل به هوسي خانوادگي را تعشق سن

گيـرد و چنـان    خود مي اي رنگ متعالي به راني نيز با ابزار رسانه بودند. اين هوس مؤثربسيار 
تـوان از   نمـي  ،رساند. بنـابراين  خود مي ةشد شود كه گويا انسان را به بهشت گم بازنمايي مي

سنتي است و از آزادسـازي   ةخانواد تضاد با نهادمداري كه منافعشان  هاي نظام سرمايه رسانه
خـانواده   ةهـاي علمـي دربـار    د توقع داشت در ترويج پـژوهش نكن روابط جنسي ارتزاق مي

  طرف باشند.  بي
هلنـد   2000گرايي است. در دسـامبر سـال    جنس هاي مربوط به هم دوم پژوهش ةنمون

صـورت   مـرد بـه  گرايان را هماننـد ازدواج زن و   جنس نخستين كشوري بود كه ازدواج هم
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اجرا درآمد. از آن زمـان   به 2001رسميت شناخت و اين قانون از اول آوريل سال  قانوني به
اند.  گرايان را قانوني كرده جنس تر كشورهاي غربي با شتابي فراوان ازدواج هم كنون بيش تا

يـك دسـته گـرايش بـه     : گرايي نيز دو دسته پژوهش علمي وجود دارد جنس درمورد هم
گرايي را مانند رنـگ   جنس داند و هم ها گرايشي ذاتي مي را در گروهي از انسان جنس هم

گـرا از ميـل    جـنس  كردن هـم  شمرد و بنابراين، محروم ژنتيك برمي يقد شاخص پوست يا
ژنتيـك را   ةاما گروه ديگر هرگونه زمين؛ كند ذاتي خود را نوعي ستم درحق او ارزيابي مي

سان كه از سـاختار   لف ازجمله مطالعه روي دوقلوهاي همهاي مخت شود و از راه منكر مي
رسـد كـه نـه عوامـل ژنتيـك، بلكـه        ساني برخوردارند به اين نتيجه مي كامالً يك ژنتيك

تر روي گرايش جنسـي آنـان تـأثير دارد     يابند، بيش محيطي كه كودكان در آن پرورش مي
  ).88- 78: 1393(سميعي 

هـا مطـرح اسـت و     هاي علمي در اين زمينـه  شترويج پژوهباب اما سؤال مهمي كه در
و  ،مـداران  هاي علمـي، سياسـت   انديشمندان باشد اين است كه آكادمي ةهمواره بايد دغدغ

خنثـي و   ،كـدام  آورنـد، هـيچ   يعمـومي مـ   ةهـا را بـه عرصـ    هايي كـه ايـن پـژوهش    رسانه
و اقتصـادي در يكـي از    ،اجتماعي ،ها منافع سياسي نيستند. همواره ممكن است آن  طرف بي

توان علم  مي  ست كه چگونها اسخ داد ايندو سوي اين طيف داشته باشند. پرسشي كه بايد پ
در كتـاب  كـل   بهاين سؤال بسيار مهم  .هاي مختلف قدرت آزاد كرد را از نگاه ابزاري طيف

  مغفول مانده است. 
هـاي   تحليل آن پـژوهش تر شده است و  در جوامع نوليبرال امروزي بسيار پيچيده مسئله

چندصـدايي مـردم حـق انتخـاب      ةشد كه در جامعـ  ازاين گفته مي پيشطلبد.  تري مي ژرف
 هاي مختلف بهترين را برگزينند. امـا مشـكل ايـن    توانند از ميان گزينه تري دارند و مي بيش

ه صورت خزنده تمام ابزارهاي قدرت را قبض داري به ست كه در جوامع نوليبرال كه سرمايه ا
ها فضاي عمـومي   ترين رسانه و مرزها را درنورديده است و با تملك پرمخاطب كرده و حد
تـر، بخـت مقابلـه بـا      توان بـه صـداهاي ضـعيف    دهد چگونه مي خود شكل مي ةرا با سليق

د و شـو  صداهاي بلندتر را داد. اگر در جوامـع اسـتبدادي صـداي مخـالف كـالً خفـه مـي       
نـوليبرال صـاحبان ثـروت و قـدرت     ن ندارد، در جوامـع  شد مخالفي بختي براي شنيده  هيچ
كنند تا هيچ صداي كوتاهي شنيده نشود. امروزه اخبار جهاني  قدر صداهاي بلند توليد مي آن

درمـورد  قضاوت ما را  ةتوانند دانش و نحو چند خبرگزاري بزرگ است و آنان مي ةدر قبض
سـاختن ذهنيـت مـردم     يعي درها به آنان قـدرت وسـ   شدن رسانه جهان شكل دهند. جهاني
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به فكر سالمت ذهني مردم جهان باشند. منطـق    هاي تجاري بنگاه نيست كه دليليدهد و  مي
خود باشد  يداري فقط به فكر منافع ماد كند كه هر بنگاه سرمايه داري حكم مي نظام سرمايه

 Centeno and(شـود   سـپرده مـي   دست نامرئي بـازار آزاد   چيز به داري همه و در نظام سرمايه

Cohen 2010: 17دادن ذهنيـت مردمـان    ها كه قدرت بزرگي در شكل رسانه ،صورت  ). بدين
وجه در  هيچ به )ها خواهد شد گيري ترين تصميم هاست كه عامل مهم و همين ذهنيت(دارند 
 Curran and Seatonگو نيسـتند (  دهند پاسخ سوي ديگر ترجيح مي بركه چرا يك سو را  اين

كنند، ولي هيچ  قانون فعاليت مي ةها در محدود رسانه ةاست كه هم  درست). 320-325 :2010
هاي ذهني انسان را كنترل كند و عمالً قانون بـه ابـزاري بـراي     گيري تواند جهت قانوني نمي

شـود كـه    جا ختم مي ها به اين تحليل ةهم ةنتيج ،شود. درپايان مندان تبديل مي قدرت ةسلط
پذيركردن  وليتئگو باشند و راهي براي مس درمقابل وجدان خويش پاسخ اصحاب رسانه بايد

جاي خـود   پذيري پوپر در مدل ابطالاگرچه ). ibid.: 342-349آنان ذيل قانون وجود ندارد (
گــران  راختيــار پــژوهشدوضــعيتي ابــزار الزم را بــراي درك چنــين  امــا ســت،ابســيار كار

  دهد. نمي  قرار
  

 ارزيابي شكلي. 4

طـول   كـه در اسـت  اي از مقـاالت   كتاب حاضر مجموعه ،طوركه نويسنده اذعان دارد همان
ربع قرن نوشته شده و اكنون كنار هم قرار گرفته است. اگرچه نويسـنده تـالش كـرده ايـن     

جسـته و   ،هـايي  هـا و ناهمـاهنگي   پوشـاني  د، ولي باز هـم نخود بگير ها شكل كتاب به مقاله
كـه كتـاب از روش    خورد. فارغ از موارد محتوايي، مثالً بـااين  يچشم م در كتاب به ،گريخته

 چشـم  متنـي بـه   هنـوز چنـد مـورد ارجـاع درون     امـا  ارجاع در پانويس استفاده كرده است،
، 60، 27، 26 صاحتمال زياد از متون اصلي وارد متن كنوني شده است (صـ  خورد كه به مي
73 ،171 ،173 ،177  .(  

نويسنده از نثـري فـاخر در سراسـر مـتن اسـت.       ةتقدير است استفاد اي كه قابل اما نكته
اسـت    كـرده  بان انگليسي حفـظ و تـالش  كه اين نثر فاخر هم ارتباط خود را با ز جالب اين

گاه واژگـان زيبـا و    دو زبان برقرار سازد و هم گه خوبي بين واژگان تخصصي در هر ةرابط
كـه مـتن بـراي     براي اين ،. در چنين موارديخورد چشم مي فاخر نثر قديم فارسي در متن به

 ةمعنـاي واژ  پانوشتگاه در  نويسنده ،ند خوانا باشدينسل جديد كه با واژگان قديمي ناآشنا
)؛ شاذ، 96: ابداعي (ص پانوشتعندي، در  مثال: تفسيرهاي من برايقديمي را آورده است. 
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). 146طلبي را فهميدن (ص : با هوشياري مپانوشت )؛ تفطن، در128: نادر (ص پانوشتدر 
وقوس فارسي و انگليسي ابهام پيدا كرده  اما گاهي در اين بين معناي واژه يا عبارتي در كش

گويد كه اگر خواننده  سخن مي» ترافيك زنان جوان«، نويسنده از 209 فحةاست. مثالً در ص
عبـارت فارسـي   ) آشنا نباشـد، متوجـه معنـاي    women traffickingانگليسي ( ةبا كاربرد واژ

در دو مورد در اختالط فارسي و انگليسي واژگان غريب و نويسنده  ،طور نخواهد شد. همين
بـرد و بـراي    ميكار  را به» فناوريك« ةفناورانه واژ ةجاي واژ برد. وي به كار مي نامأنوسي را به
ابع ديگر نيز هاي نوظهور در من كند، كه گرچه اين واژه استفاده مي» فناوريست« ةفناور از واژ

  د.ننماي ، ولي در فارسي نامأنوس مياند كار رفته به
چيني و انتشار  گر فرايند حروف اي در اكثر موارد تسهيل پرداز رايانه هاي واژه برنامهگرچه 

شود. يكي از  مي  دردسر ةافزارها ماي هاي اين نرم برخي از قابليت ة، ولي گاهي استفاداند متون
 ةاسـتفاد  علت بهظاهراً  ،) است. در كتاب حاضرreplace all» (زيني همهگ جاي«ها  اين قابليت

تبديل » توآن استن«و » دآن استن«جا از همين قابليت تمام مشتقات دانستن و توانستن به  هناب
» افغĤن استان«افغانستان و » آن استيتو«هاي مشابه مانند انستيتو به  طور واژه شده است. همين

» آن اسـت «را بـه  » انسـت «مـوارد   ةخواسته هم هراً ويراستار كتاب ميظا ؛شده استتبديل 
اي كه اين كار در متن ايجـاد خواهـد    اشكاالت گسترده و ناخواسته هتبديل كند، ولي متوج

  كرد نبوده است.
اشـخاص اسـت. در    ةگردد در بخش نمايـ  آخرين مورد نقد شكلي كه به ناشر اثر بازمي

اين بخش مرسوم است كه اسامي اشخاص براساس نام خانوادگي مرتب شود، چون معموالً 
خانوادگي دو دانشمند   مثالً فارادي يا هالي كه نامترند.  شده اشخاص با نام خانوادگي شناخته

ترتيب مايكل و ادموند اسـت. ولـي ناشـر     از نام كوچكشان كه به است تر شده است شناخته
شـود اگـر    اشخاص اسامي را براساس نام مرتب كرده است و اين باعث مي ةمحترم در نماي

طـور   توانيـد بـه   بدانيـد و نمـي    آنان را كوچك پيدا كنيد، بايد نامبخواهيد فارادي و هالي را 
جاست كه گـاهي   مستقيم به ف يا هـ مراجعه كنيد تا نام خانوادگي آنان را بيابيد. جالب اين

آمده و چند ارجاع زير آن قرار گرفته و بعـد براسـاس نـام     كوچك ا براساس ناماسامي ابتد
» كـارل پـوپر  «بار ذيل   مانند پوپر كه يك ؛خانوادگي كه چند ارجاع ديگر زير آن آمده است

، »انيشـتن «مثـل   ،گاهي هم اصالً فقط نام خانوادگي آمده است». پوپر«آمده و بار ديگر ذيل 
 ةنمايـ   نيز ذيـل » هوش مصنوعي«و » پذير بهتجر«كه  تر اين از آن جالب .»گاليله«و  ،»نيوتون«

  اند.  اشخاص آورده شده
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 ارزيابي محتوايي. 5

امـا   ،آوري و تدوين موارد تاريخي ترويج علم بسيار ستودني است تالش نويسنده در جمع
كتـاب   و اينتواند بهتر شود  ميست كه كارهاي بشري همواره ا نقاد اين تمقتضاي عقالني

توانسـت   مـي  را كـه نويسـنده   نيز از اين اصل مستثني نيست. در اين قسمت چهار مـوردي 
ترتيب فصول، ذكـر   دركنار موارد سودمند ديگري كه به آن پرداخته موردتوجه قرار دهد، به

عنـوان   بـه » جنـگ «ست ا كنيم. نخستين موردي كه در فصل نخست كتاب جايش خالي مي
ترتيـب   است كه بـه   ه در آن فصل از ده عامل نام بردهت. نويسندعاملي براي ترويج علم اس

شناس، نشريات علمي،  مداران علم هاي علمي، سياست اند از: منازعات علمي، آكادمي عبارت
هـاي   فهـم، معترضـان، كسـاني كـه ايـده      هـاي عامـه   هاي درسي، كتاب زنان فرهيخته، كتاب

رسد جاي عامل جنگ درميان عـواملي   نظر مي ادبيات و هنر. بهخره باألو  ،متعارف داشتندنا
  شوند خالي است.  كه موجب ترويج علم مي

هاي صليبي را عامل انتقال ادبيات و دانش مسـلمانان بـه    گران جنگ بسياري از پژوهش
. ه اسـت گري نقـش داشـت   گرفتن رنسانس و سپس روشن دانند كه در شكل اروپا مي ةجامع
اواخر  ري و فرهنگي اروپا دري صليبي در تكامل فكها جنگطول  متون مختلف در ةترجم
دكـارت   يدانته و در ادوار بعد اروپايي ازجملهسزا داشت و نويسندگان  هنقشي ب وسطي  قرون

  :گري ديگر از پژوهش نقل ). به1395فتند (حسيني و ديگران پذير تأثير اناناز آثار مسلم
چراكه موجب  ؛حساب آورد آغازين تمدن اروپا به ةعنوان نقط توان به ها را مي ين جنگا

مي و يـادگيري زبـان   هاي عربي اسال استقرار در سرزمين گرديد صليبيان بعد از ورود و
هاي  اين آثار افق ةمنابع علمي مسلمانان را با خود به اروپا برده و با ترجم متون و عربي

 ،ت عظيم ديني، اجتماعيالجديدي را گشوده و حقايق بسياري را كشف نمايند و تحو
 نهنـد   بنـا  وجـود آورنـد و   شـود بـه   و اقتصادي را كه از آن بـا نـام رنسـانس يـاد مـي     

  ).1395دليوند   (باوفاي
بـار   هاي طوالني و خسارت مثال ديگر براي نقش جنگ در ترويج علم را بايد در جنگ

ايرانيـان   ها بود كـه باعـث شـد    جو كرد. درحقيقت اين جنگو تزاري جست ةايران و روسي
هاي جديد كه خود بسـتر   ترين فناوري بگيرند. يكي از مهم يوري جديد را جدادانش و فن

   :كند حائري گزارش مياصلي گسترش دانش است صنعت چاپ بود. عبدالهادي 
 1030- 1020هـاي   ميـان سـال   ‟بصـمه خـان  ˮنـام   خانـه در ايـران بـه    چـاپ   نخستين
روف عربـي و فارسـي در اصـفهان دايـر     لي با حـ رمقمري] توسط مسيحيان كَ  [هجري
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نـد و نخسـتين كتـاب    اي بنياد كرد خانه گرديد و پس از چندي ارمنيان همان شهر چاپ
اي از آن  اكنون نسخه ه همچاپ شد ك 1048سال  به ساقموسعنوان   مذهبي آنان تحت

بسـتگي   صـنعت] دل [ اي بسـنده بـدان    شيوه ... اصوالً ايرانيان مسلمان به است دست در
ديـد كـه   نو به نامسلمانان و ارمنيان واگذار گر ةروي آوردن اين پديد نداشتند و ازهمين

خـويش نيافتنـد و    ةهاي ويـژ  چاپ را در راستاي گرايش  آنان هم به نوبة خود صنعت
  ).150: 1372جايي نرسيد (حائري  درنتيجه آن صنعت در آن روزگار به

دي چاپ استقبال نكردند و آن صـنعت  درواقع در زمان صفويان ايرانيان از صنعت كلي
هـاي   سال بعد، تنهـا پـس از آغـاز جنـگ      در ايران رواج نيافت و متروك شد. اما دويست

هـاي   نيكـي دريافتنـد كـه از قـدرت     ايرانيان به ،ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار
تـازه كسـب    اثر درس تلخي كه جنگ بـه آنـان داده بـود،   برو  اند جهاني بسيار عقب افتاده

هاي نوين را عاملي حياتي يافتند و عطش فراگيري در آنان قـوت گرفـت.    وريادانش و فن
خانه در تبريز و سپس در تهـران تأسـيس شـد     ميرزا بود كه نخستين چاپ  در زمان عباس

  ).  12: 1364(حائري 
 ايـن  گـردد. در  كرد به فصل چهارم بازمي مي همورد دوم كه بهتر بود نويسنده به آن توج

هـا كـه گزارشـي از دسـتاوردهاي علـوم جديـد بـه         فصل نويسنده با مـرور برخـي كتـاب   
صـفوي و قاجـار را     تـرويج علـم در دوران   ةتاريخچـ كنـد   ميد تالش هد زبانان مي فارسي

حـرف  چهاردهم شمسـي   ةمضبوط كند. اما بايد توجه داشت كه وقتي درمورد پيش از سد
نـد. نـرخ   ا هبود  سواد بياتفاق مردم ايران  به كه اكثر قريبگوييم  ، از دوراني سخن ميزنيم مي

شـده اسـت    درصـد بـرآورد    پـنج سال، دراواخـر دوران قاجـار،    ششباالي  باسوادي افراد
نيسـت و    هـا  وادان را راهي به متـون و كتـاب  س ). طبيعي است كه بي25: 1391(آبراهاميان 

رسد بهتر بود نويسـنده نقـش دو    نظر مي بهتوان با آن ابزار درميان آنان ترويج علم كرد.  نمي
سـواد، يعنـي اكثريـت     توانسـتند بـا مـردم بـي     تـرويج علـم را كـه مـي     در عامل مهم ديگر

كرد. عامـل نخسـت بازرگانـان ايرانـي      اتفاق جامعه، ارتباط برقرار كنند نيز دنبال مي به قريب
با كشـورهاي  هاي بسيار  هودمراازجمله  ،داشتند شغلشان ارتباطات وسيع دليل بودند. آنان به

و شـهرهاي ديگـري ارتباطـات تجـاري و      ،خارجي. بازرگانان بـا بـاكو، اسـتانبول، بمبئـي    
كه بـه   شدند و هنگامي مي  نوين آشنا هاي ورياوآمد داشتند و از آن طريق با دانش و فن رفت

بـه  كردند، خيلي از مواردي را كه مشاهده كـرده و آموختـه بودنـد     وطن خود مراجعت مي
هـا، پزشـكان،    ). عامـل دوم نيـز ديپلمـات   128: 1397دادنـد (سـميعي    وطنان انتقال مـي  هم
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كردنـد و برخـي زبـان     مـي   اروپايي بودند كه به ايران سفر و بازرگانان ،حاناميسيونرها، سي
توانستند كه با ايرانيان ارتباط برقرار كنند و برخي نيز از  گرفتند و مي فارسي يا تركي را فرامي

كند كه چهارده  شاه، گزارش مي كردند. پوالك، پزشك اتريشي ناصرالدين رجم استفاده ميمت
). ادوارد بـراون  209: 1368داده اسـت (پـوالك    شاگرد ايراني داشته كه به آنان طب ياد مي

يان اطـراف يـزد نشـان داد    يايران را به گروهي از روستا ةكه نقش كند كه هنگامي حكايت مي
  ).324: 1344ن جالب بود (براون قدر براي آنا هچ

هاي اجتماعي است كـه   پرداخت شبكه تر به آن مي مورد سوم كه بهتر بود نويسنده بيش
تـرين   اي كوتـاه  صـفحه  كه اين فصلِ پنج ايناوجودب. شود مي اجمال بررسي در فصل پنجم به

پرداختـه اسـت   وار به آن  مطالبي كه نويسنده خيلي گذرا و فهرستولي فصل كتاب است، 
عمـومي تبـديل شـده     ةترويج علم در حيطـ  ةترين سرفصل دربار اغراق اينك به مهم  بدون

تـري از وقـت كـاربران را در     صورت فزاينده سهم بيش هاي اجتماعي به است. امروزه شبكه
يـابي   ترين بستر اطـالع  رفته به مهم دهد و رفته خود اختصاص مي ها به رسانهديگر مقايسه با 

اي حتي در تعيين سبك زندگي كـاربران دارد (فرقـاني و    كننده و نقش تعيين شود مي تبديل
ترين فرصت  هاي اجتماعي را به مهم ممتاز شبكه ت). طبيعي است اين موقعي1397مهاجري 

گسـتردگي  دليـل   بـه  ،حـال  عـين كنـد. امـا در   ترويج علم تبديل مي مندان به هروي عالقِ پيش
ي تمراتب سن ها و اين واقعيت كه سلسله دروپيكربودن اين شبكه بي اصطالح و به ناپذير كنترل

هـاي اجتمـاعي بـه     ها جايگاهي نـدارد، شـبكه   موجود بين متخصصان و عوام در اين شبكه
) WHOرو مديرعامل سازمان بهداشت جهـاني (  . ازايناند ترويج علم بدل شده ةچالش عمد

مـا فقـط بـا    «امنيتـي مـونيخ گفـت:     راني خـود در كنفـرانس   در سخن 2020 ةفوري 15در 
). مقصـود او از  Adhanom 2020» (يم!در جنگـ اينفودميـك  با گيري در جنگ نيستيم؛ ما  همه

ــك ( ــب دو واژ infodemicاينفودمي ــه از تركي ــده  epidemicو  information ة) ك ــاخته ش  س
 اي از ملغمـه  دوشادوش ويـروس بـه تبـادل   هاي اجتماعي  شبكهوضعيتي است كه كاربران 

قرباني ويـروس   فقط نه جامعه درنتيجه پردازند و مي  بيماري ةدربارمعتبر و نامعتبر اطالعات 
گير به جامعه  سان ويروسي همهبشود كه خود  مي يغلطاطالعات  ةبلكه قرباني مبادلكرونا، 

  گيرد. مي  و از آن قرباني زند لطمه مي
فصل يازدهم  مربوط به كرد توجه مي نبداكه بهتر بود نويسنده  يمورد چهارم ،سرانجام

را  ،علوم ةفهم در حوز هاي درسي عامه زن كتابمؤلف كه جين مارسه، نخستين است كتاب 
كتاب درسي نيـز اشـاره    ةجا بهتر بود به نخستين بانوي ايراني نويسند . در آنكند مي معرفي
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 1307  بـار در سـال   نخسـتين خانم بـدرالملوك بامـداد كـه     ةنوشت تدبير منزلشد. كتاب  مي
هـاي   طول سـه دهـه جـزو كتـاب     دراقل حدو  ،شمسي منتشر شد، بارها تجديد چاپ شد

مارسه، كتاب   آن كتاب، مانند كتاب شيمي جيندخترانه بود. اگرچه  ةدرسي مدارس متوسط
ولـي  آموخـت،   مي حال تحصيلتر مديريت خانه را به دختران در شعلمي محض نبود و بي

هـاي   داري از يافته و بچه ،كه خانم بامداد درمورد بهداشت فردي، اصول تغذيه به اين باتوجه
شد  كند، مناسب بود در بحث ترويج علم به آن كتاب نيز پرداخته مي علوم جديد استفاده مي

  ).1310(بامداد 
  

  گيري نتيجه. 6
علـي   ة، نوشـت عمـومي  ةعلم در حيطـ علم، جامعه، توسعه: مقاالتي درباب ترويج كتاب 

زبـان فارسـي    اسـت كـه بـه   ترويج علم درميان عموم مردم  ةمندي دربار منبع ارزش ،پايا
تحرير درآمده است. چون منابع موجـود در ايـن موضـوع در مقايسـه بـا منـابع        ةرشت به

اي  شمار است، اين كتـاب جايگـاه ويـژه    وپرورش بسيار كم آموزش يهاي تخصص حوزه
شاخص كتاب جمع بين دو نگاه فلسفي و تاريخي به ترويج علم   براين وجه عالوه. دارد

هاي عميق فلسفي به موضوع را دراختيار خوانندگان قرار دهد  تواند نگاه است كه هم مي
چه در تاريخ غرب و در ايـران   تاريخي نويسنده و با استفاده از آن عو هم با استناد به تتب

عمـومي   ةهاي موفـق تـرويج علـم در حيطـ     از نمونه گيري مشقبه سراست  اتفاق افتاده
  .كمك كند

از نظر روشي استفاده از عقالنيت نقاد توان خوبي دراختيار نويسنده گذاشـته اسـت تـا    
قوت  ة اين نقط باوجود اما هاي علمي حل كند. مردم را با توصيه ةبتواند برخي معضالت عام

كار گرفته شده است، اين روش ابـزار تحليـل و درك    در روش تحليلي كه در اين كتاب به
 عبارت دهد. به نمي  شود دراختيار قرار ابزاري مي ةهاي علمي استفاد كه از پژوهشرا مواردي 

هاي غيرعلمي در پس ترويج علم و براي ايجاد نگـاهي نقادانـه    براي درك انگيزه ،تر روشن 
 انـد  و اقتصادي كه موضوع ترويج علم را احاطه كرده ،سياسي، اجتماعي، فرهنگياوضاع به 

هاي خانواده و  پژوهش ةو در آن موارد ساكت است. دو نموندهد  نميكاري  اين پژوهش راه
هاي زيادي در پس تـرويج علـم در مـوارد     گر پيچيدگي گرايي در اين زمينه روشن جنس هم

  است.  ل كنونيدر دنياي نوليبراواقعي موجود 
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اين اثـر   ةفرهيخت ةنهادهاي محتوايي به نويسند ترين پيش مهم ،چند نقد شكلي بر عالوه
ترتيـب   و يازدهم كتاب است كـه بـه   ،كردن چهار مورد به فصول اول، چهارم، پنجم اضافه
توجه به نقش تاريخي بازرگانـان ايرانـي و    ؛نقش عامل جنگ در ترويج علم :اند از عبارت

هاي  هاي شبكه ها و چالش تر فرصت شرح و بسط بيش ؛داشتند دبيگانگاني كه به ايران ترد
توجه به نخستين بانوي ايراني كه مؤلف يـك كتـاب درسـي در     ؛اجتماعي در ترويج علم

  ايران بود.
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