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Prologue / ۱ درآمد
کــه بــه  کردنــد  ح  چنــدی پیــش جنــاب آقــای رســول جعفریــان عالقه منــدی خــود را مطــر
گرچــه در ابتــدا بــه نظــرم  کنــم.  طــور ادواری نکته هایــی را در مــورد مفهــوم علــم نویــن تهیــه 
کمــی بدیهــی آمــد و تنهــا نگــران حفــظ نظــم ادواری آن بــودم، بــه دلیــل تقاضــا بــرای تعــداد 
کلمه هــا در هــر نوشــته، بــه مشــکلی جــدی بــرای شــروع و نظمــی منطقــی بــرای آن  کــم 
ــم هــر هفتــه در  ــرده ام، امیــدوارم بتوان ک ــرای آن پیش بینــی  ــی ب ــه روال ک کنــون  برخــوردم. ا
گــر نکتــه ای در  کلمــه بنویســم. از خواننــدگان هــم تقاضــا دارم ا کمتــر از ۳00  بــاب هــر نکتــه 
مــورد نوشــته هایم بــه نظرتــان می رســد لطفــًا بــرای مــن بفرســتید. تقریبــًا بــه تصــادف همــٔه 

کلمــه ای شــدند! یادداشــت ها ۳00 

گــر بگوینــد صنایــع ادبــی  کــدام شــیر؟ ا گــر از شــما بپرســند شــیر چیســت البــد خواهیــد پرســید  ا
کار؟ امــا مگــر  در ایــران بــازده خوبــی نــدارد البــد می خندیــد! صنایــع ادبــی را بــه صنعــت چــه 
ــد و  ــدٔه غرب ان ــر ادعــا شــود علمــای ایــران درس خوان گ صنایــع جمــع صنعــت نیســت؟ امــا ا
ک های لفظــی را  کثــرًا در نجــف درس خوانده انــد. ایــن اشــترا گفــت نــه بابــا ا ســکوالر خواهیــد 
ک لفظــی نابدیهی  کلمــٔه علــم بــا یــک اشــترا کنــم در بــاب  کــه تداعــی  کــردم  از ایــن بــاب بیــان 
ع  کــه یــک نــو کــه بــه آن بســیار بی توجه ایــم؛ تفــاوت آن بــا شــیر در ایــن اســت  ســروکار داریــم 

ع دیگــر وارداتــی و هنــوز بــرای مــا غریــب. آن ســنتی خودمــان اســت و نــو

بررســی فرآینــد علــِم نویــن از دیدگاه هــای متفــاوت نشــان خواهــد داد، در طــول حیــات 
دانشــگاه های ایــران و نیــز حیــات دولــت نویــن، تــا چــه انــدازه در رفتارهــای آموزشــی و 
ــم.   ــاوری خــود از ایــن مفهــوم دور بوده ای ــم و فن ــز در سیاســت گذاری های عل پژوهشــی و نی

کتاب هــای مــن بــا عنوان هــای مبانــی تفکــر در  بــرای تفصیل هــای بیشــتر می توانیــد بــه 
ــد. کنی ــه  ــل مراجع ــندرم دورٔه نق ــران، و س ــم در ای ــاری عل ــی، معم ــوم فیزیک عل
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Concepts and terminology / ۲ واژگان و مفاهیم
کلیــدی را تعریــف می کنــم.  کمینه ســازی ســوتفاهم در انتقــال مطلــب واژه هــای  به منظــور 
مجموعــٔه  می گیــرم.   science برابــر  را  علــم  می کنــم.  شــروع  علــم  واژٔه  خــود  از  ابتــدا 
ــه  ک ــر knowledge می گیــرم  دانســته های علمــی بشــر را در هــر زمــان دانــش می نامــم و براب
از علــم متمایــز اســت. واژۀ معرفــت را فراتــر از دانــش علمــی می دانــم. تولیــد دانــش یــک 
کســی  کــه یــک پدیــدٔه اجتماعــی اســت علــم می نامــم.  فرآینــد اســت. فرآینــد تولیــد دانــش را 
کــه در ایــن فرآینــد شــرکت می کنــد، دانشــگر می نامــم معــادل scientist. پژوهشــگر و فنــاور  را 
کــه حرفــٔه آنهــا بــه بخشــی از فرآینــد تولیــد دانــش مربــوط می شــود معمــواًل دانشــگر  هــم 
گرچــه  انتقــال دانــش می دهــد، دانشــگر نیســت،  کــه  تلقــی می شــوند. معلــم دانشــگاه، 
کــه  معلمــی حرفــه ای اســت از مجموعــٔه حرفه هــای درگیــر در علــم. بــه ایــن ترتیــب، علــم را، 
کــه بــرش زمانــی فرآینــد تولیــد دانــش و مجموعــٔه  یــک پدیــدٔه اجتماعــی اســت، از دانــش، 
دانســته های علمــی بشــری در یــک زمــان اســت، متفــاوت می بینــم. بــه همیــن ترتیــب 
ــدٔه  ــوان یــک پدی ــه عن ــم، ب ــم نیســت. عل ــه معنــی عل مجموعــٔه دانشــگران و دانــش آنهــا ب
از دانشــگران، دانــش صریــح و دانــش ضمنــی  اســت  اجتماعــی، مجموعــٔه پیچیــده ای 
آنهــا، نهادهــای علمــی، نهادهــای سیاســت گذار، قواعــد و روال هــا و هنجارهــا، اجتمــاع 
گفتمــان علــم. فعالیت هــای شــناختی در زمینــٔه علــم بــه science studies مشــهور  علمــی، و 
کــه برابــر فارســی آن را مطالعــات علــم می نامــم. ترکیب هایــی ماننــد مدل هــای علــم  اســت 
کار می بــرم و آن دو را از مدل هــای علمــی یــا  یــا نظریه هــای علــم را بــه همیــن قیــاس بــه 
کــه متأســفانه در  نظریه هــای علمــی متمایــز می دانــم. بــه ایــن ترتیــب، ترکیــب »تولیــد علــم« 
کــه ترکیــب »تولیــد صنعــت« بی معنــی  ایــران رایــج شــده اســت بی معنــی اســت؛ همان طــور 
کــه تولیــدات صنعتــی معنــی دارد، تولیــدات علمــی هــم معنــی دارد.  اســت. و همان طــور 

ــه هــم بخشــی از تولیــد دانــش اســت.  دانــش یکــی از تولیــدات علمــی و تولیــد مقال
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Sociological turn / ۳ چرخش جامعه شناختی
مطالعــه در مــورد علــم به طــور ســنتی فلســفٔه علــم نامیــده می شــد. فلســفٔه علــم بــه پدیــدٔه علــم 
به عنــوان یــک فعالیــت صرفــًا شــناختی نــگاه می کنــد: علــم بــرای شــناخت حقیقــت اســت. در 
ایــن بینــش دانشــگر جویــای حقیقــت اســت و در جســتجوی نظریه هــای جدیــد علمــی اســت 
کــه واقعیــت را منعکــس می کنــد. انگیــزٔه عالــم یــا دانشــگر خــالق بــودن اســت، و می خواهــد 
گذشــته همگــی انگیزه هــای شــناختی  همــواره نــوآور باشــد. از فارابــی تــا فیلســوفان علــم قــرن 
ــه خــود را وقــف  ک ــی هســتند  ــد. دانشــمندان ایثارگران گرفته ان علمــا و دانشــمندان را بدیهــی 
کــه یــک دانشــگر در فعالیت هــای اجتمــاع  کرده انــد. هنگامــی  جامعــه و شــناخت حقیقــت 
علمــی مشــارکت می کنــد بایــد خــود را متعهــد بــه هــدف جمعــی آنهــا بکنــد و امیــال شــخصی 
خــود را محــدود یــا ســرکوب کنــد. بــه عبــارت دیگــر امیــال شــخصی و انگیزه هــای شــخصی، در 
کالســیک از علــم، عناصــری هســتند ناشــی از بی خــردی یــا بی اخالقــی، و مغایــر  ایــن بینــش 

بــا خــردورزی علمــی.

گذشــته، به ویــژه پــس از جنــگ جهانــی دوم، منجــر  تحــوالت علمــی در نیمــٔه دوم قــرن 
کالســیک از علــم شــد. رشــد بی نظیــر علــم، رشــد تعــداد  بــه بازنگــری جــدی در ایــن دیــد 
کارآفرینــی و ثروت آفرینــی آن نشــان داد  دانشــگران، توجــه جامعــه بــه پدیــدٔه علــم و نقــش 
کــه علــم تنهــا یــک فعالیــت شــناختی نیســت، بلکــه یــک فعالیــت اجتماعــی نیــز هســت. پــس 
گذاشــت و تحت تأثیــر  کنــار  مطالعــات علــم رهیافــت ســنتی خــود، یعنــی تحلیــل منطقــی، را 
گرفــت. بــه ایــن ترتیــب، چرخــش جامعه شــناختی مبانــی  رهیافــت جامعه شــناختی قــرار 
ــی  ــورت ایثار گران ــر به ص ــگران دیگ ــه دانش ــکان داد. ب ــی را ت ــرد علم ــه خ ــیک ب کالس ــرش  نگ
کشــف حقیقــت. همین طــور، این گونــه  کــه همــه یکســان بودنــد و به دنبــال  نــگاه نمی شــد 
کــه دانشــگران بــا یکدیگــر همــکاری می کننــد بــه خاطــر هــدف شــریف دســتیابی بــه  نیســت 
کــه هــدف جمعــی علمــا اســت، بلکــه بــا یکدیگــر بــر ســر منابــع محــدود ســازمان های  حقیقــت 

علمــی در رقابت انــد.
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Economic turn / ۴ چرخش اقتصادی
ــا  کافــی بــود ت این کــه ایثــار در علــم تعیین کننــده نیســت، بلکــه منافــع تعیین کننــده اســت، 
چرخــش بینــش دیگــری هــم اتفــاق بیفتــد. جــدا از منافــع اجتماعــی، شــاید منافــع فــردی 
ــم تعیین کننــده اســت؛ پــس دانشــگر هــم انســانی  ــه در عل ک ــه اســت  و خودخواهــی بخردان
اســت ماننــد همــٔه انســان های دیگــر، منافــع شــخصی دارد و همیــن منافــع شــخصی اســت 
کــه حــدودًا در دهــٔه پنجاه/هفتــاد  کــه در علــم و رشــد آن تعیین کننــده اســت. این گونــه بــود 
چرخــش اقتصــادی به وجــود آمــد. مدل هــای شــبه  اقتصادی علــم نتیجــٔه همیــن تحــوالت 

اســت.

دانشــگران  هنــگام  کــه  فرض انــد  ایــن  مبتنی بــر  علــم  شــبه اقتصادی  مدل هــای  همــٔه 
اعتبــار  ماننــد  را،  خــود  شــخصی  تمایل هــای  و  انگیزه هــا  علمــی  یــا  پژوهشــی  فعالیــت 
اجتماعــی، اعتبــار علمــی، ســود اقتصــادی و عضویــت در اجتمــاع علمــی در نظــر می گیرنــد. 
تفــاوت میــان جامعه شناســی علــم و اقتصــاد علــم نیــز حــول همیــن محــور اســت. انگیزه هــا 
و تمایل هــای اجتماعــی در دیــد جامعه شناســی علــم جــای خــود را بــه تمایل هــای شــخصی 
ح می شــود  و تحلیــِل هزینه-منفعــت در رفتــار دانشــگران می دهــد. پــس ایــن ســئوال مطــر
کاالی  کشــف حقیقــت اســت، و دانــش یــک  کــه چگونــه می تــوان مدعــی شــد علــم به دنبــال 
عمومــی اســت، در صورتی کــه دانشــگران بــه دنبــال منافــع شــخصی خودشــان اند. چگونــه 
گاف میــان اعتبــار به عنــوان منفعــت شــخصی دانشــگران و دانــش به عنــوان یــک  می تــوان 
کــرد؟ ایــن ســئوال بــه ســئوال محــوری مدل هــای نظــری شــبه اقتصادی  کاالی عمومــی را پــر 
ــا انگیــزٔه منفعــت شــخصی وارد  گــر دانشــگران در فعالیــت علمــی خــود ب علــم تبدیــل شــد. ا
می شــوند پــس چگونــه می تــوان فعالیــت علمــی را یــک فعالیــت بخردانــه نامیــد؟ اصــاًل 
کــه هــر دانشــگری به دنبــال منفعــت  چگونــه فعالیــت علمــی را می تــوان توضیــح داد در حالــی 
کــه به دنبــال  شــخصی خــودش اســت؟ چگونــه می تــوان میــان دانشــگران منفعت خــواه 
کــه به دنبــال شــناخت جهــان اســت  ارضــای ترجیــح  شــخصی خودنــد بــا اجتمــاع علمــی 
ــی  ــرد جمع ــگران و خ ــردی دانش ــَرد ف ــان ِخ ــی می ــرًا تناقض ــس ظاه ــرد؟ پ ک ــاد  ــازگاری ایج س
کــه یــک مــدل اقتصــادی مطلــوب علــم بایــد بتوانــد آن را توضیــح بدهــد. علــم وجــود دارد، 
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اســتفاده از مفاهیــم و مدل هــای اقتصــادی در درک پدیــدٔه علــم بــه اواخــر قــرن نوزدهــم 
بر می گــردد . ِپیــرس ســنت گذار ایــن رهیافــت بــه پدیــدٔه علــم بــود. توجــه وی عمدتــًا بــه 
گزینــش پروژه هــای پژوهشــی از دیــد اقتصــادی بــود. امــا عمــدٔه تحقیقــات در ایــن  چگونگــی 
زمینــه بر می گــردد بــه حــدود چهــل ســال اخیــر. نوشــتارهای مرتبــط بــا مدل هــای اقتصــادی 
بــرای پدیــدٔه علــم بــه صدهــا می رســد مجموعــٔه ایــن نوشــتارها را می تــوان جملگــی در ســه 

کــرد.  ع مــدل شــبه-اقتصادی علــم دســته بندی  نــو

ع اول مــی پــردازد بــه درک ابعــاد اقتصــادی پژوهش هــای علمــی بــر مبنــای روش  مــدل نــو
کــه مفهــوم علم  کیــد بــود  تحلیــِل هزینه-منفعــت. اولیــن گام در بســط دیــدگاه ِپیــرس ایــن تأ
گرفتــه شــود.  کــرد مگــر این کــه ابعــاد اقتصــادی علــم در نظــر  کامــل درک  را نمی تــوان بــه طــور 
ــه  ــاد ب ــم اقتص ــد عل ــت از دی ــل هزینه-منفع ــی تحلی ــم نوع ــر تعمی ــد ب کی ــا تأ ــت ب ــر توانس ِرِش
ــوان  توضیــح بعضــی ارزش هــای شــناختی، ماننــد عــام بــودن، ســادگی، آزمون پذیــری، و ت
کــه دانشــگران و پژوهشــگران  کنــد. رادنیتســکی بــه ایــن ســئوال پرداخــت  کمــک  توضیــح 
گزینــش میــان نظریه هــای رقیــب، یعنــی در حــل مســئله ترجیــح نظریــه، چگونــه عمــل  در 
کــرد ایــن مســئلٔه روش شــناختی را بــا مفاهیــم اقتصــادی ماننــد تصمیــم  می کننــد. او ســعی 
اعتبــارات  و  منابــع  چگونــه  دانشــگران  کنــد:  حــل  منابــع  کارگیــری  بــه  و  ســرمایه گذاری 
پژوهشــی را تخصیــص می دهنــد؟ منابــع، در نظــر رادنیتســکی، عبــارت اســت از زمــان، 
کــه از دیــد رادنیتســکی دانشــگران بــرای ســرمایه گذاری  کوشــش، و مــواد، یعنــی منابعــی 
کیــد بــر تحلیــل هزینه-منفعــت  در اختیــار دارنــد. در ایــن مــدل پیرس-ِرِشر-رادنیتســکی تأ
کــه دانشــگران بــه  در پروژه هــای پژوهشــی اســت، امــا هیــچ توجهــی بــه ایــن نمی شــود 
کــه در  کــه آن را ســرمایه تلقــی می کننــد، ســئوالی  دنبــال اعتبــار و توانــش علمــی نیــز هســتند 

ح می شــود. ع دو مطــر مدل هــای شــبه اقتصــادی نــو
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ــم.  ــتدی عل ــای دادوس ــر مدل ه ــت ب ــی اس ع دوم مبتن ــو ــم ن ــبه-اقتصادی عل ــای ش مدل ه
کــه  کــه فیلســوفان و جامعه شناســان علــم دریافتنــد  ح شــدند  ایــن مدل هــا هنگامــی مطــر
مفهــوم اجتمــاع علمــی در فهــم چگونگــی تولیــد دانــش نقــش محــوری دارد. در دهــٔه هفتــاد 
کارمنــد  گرچــه دانشــگران در جامعــٔه نویــن معمــواًل  کــه معلــوم شــد  میــالدی قــرن گذشــته بــود 
کــز پژوهشــی، هم زمــان وابســته اند  یــک ســازمان اداری علمی انــد، ماننــد دانشــگاه ها و مرا
کــه  کــه در یــک زمینــٔه خــاص تولیــد دانــش می کنــد؛ دانشــی  بــه یــک واحــد اجتماعــی 
کاالیــی عمومــی در اختیــار همــه اســت. ایــن واحــد اجتماعــی تولیــد دانــش نوعــی  همچــون 
کــه دانشــگران در آن درگیرنــد و بــه آن اجتمــاع علمــی می گوینــد،  ســازمان غیــر رســمی اســت 
که داری منافع شــخصی، روش های شــناختی،  اجتماع علمی متشــکل اســت از دانشــگرانی 
ــد  ــم تولی ــه ه ک ــازمان یافته اند  ــی س ــه طریق ــتند و ب ــاوت هس ــی متف ــای اجتماع و موقعیت ه

ــه آن اعتبــار می بخشــند. کنتــرل می کننــد و هــم ب دانــش را 

کتــاب خــود بــا عنــوان اجتمــاع علمــی گام مهمــی در جهــت رهیافــت اقتصادی  گســتروم در  ها
بــه علــم برداشــت. او بــا اســتفاده از مفهــوم نظــام دادوســتدی، یــا نظــام مبادلــه ای، در علــم 
کنــد  کوشــید ارتبــاط دانشــگر بــا اجتمــاع علمــی را یــک ارتبــاط دادوســتدی تعریــف  اقتصــاد 
کــه طــی آن اطالعــات بــا اعتبــار مبادلــه می شــود. در ایــن مــدل دادوســتدِی اطالعــات-
اعتبــار متخصصــان نتیجــٔه تحقیقــات خــود را مثــاًل بــه صــورت مقالــه در اختیــار مجــالت قــرار 
ــا چــاپ مقاله شــان اعتبــار در میــان اجتمــاع علمــی پیــدا می کننــد.  می دهنــد و در ازای آن ب
کــه نوعــی اعتبــار نهــادی اســت و نیــز  ایــن اعتبــار دوگانــه اســت: یکــی از طریــق چــاپ مقالــه 
کــه نوعــی اعتبــار میان-شــخصیتی  از طریــق ارجــاع بــه مقاالتشــان توســط دیگــر دانشــگران 
ماننــد  اجتماعــی  اعتبــار  هــم  یکــی  و  علــم،  گفتمــان  از طریــق  زبــان عام تــر،  بــه  اســت، 

عضویت هــا، جایزه هــا، مدال هــا و غیــره.
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مــدل  بــه  مربــوط  نظریه هــای  از  اســتفاده  دوم  ع  نــو علــم  شــبه اقتصادی  مدل هــای  در 
دادوســتدی ســازمان ها در علــم اقتصــاد اساســی اســت؛ بــر ایــن مبنــی، ســازمان هنگامــی 
کارکنــان هــم  کــه نوعــی دادوســتد ســودآور در آن وجــود داشــته باشــد. انگیــزش  کارآمــد اســت 
بایــد متناســب بــا آوردٔه آنهــا در تولیــد باشــد؛ پــس هــر مشــارکت کننده ای در ســازمان یــک 
کــه درگیــر دادوســتد زمــان، انــرژی، و مهــارت اســت در ازای حقــوق و  کنشــگر خردگــرا اســت 
منافــع دیگــر. در ایــن نظریــٔه انگیــزش-آورده در چارچــوب مدل هــای دادوســتدی ســازمان، 
اجتمــاع علمــی بــه مثابــٔه شــبکه ای از رابطه هــای دادوســتدی میــان دانشــگران خردگــرا 
کــه از اجتمــاع علمــی دریافــت  ع اعتبــار  کســب انگیــزش، مثــاًل از نــو کــه در ازای  عمــل می کنــد 

می کننــد، بــه تحقیــق علمــی می پردازنــد.

مدل هــای دادوســتدی اجتمــاع علمــی ســازوکار داخلــی اجتمــاع علمــی را روشــن می کنــد. 
ــد، مثــال  کــه دانشــگران منفعــت یکســانی دارن ــر ایــن مبنــا، دیگــر الزم نیســت فــرض شــود  ب
کنــش جمعــی اجتمــاع علمــی در نتیجــٔه  ــم هســتند، بلکــه  ــال پیشــرفت عل ــه دنب همگــی ب
کنش گــران  کنــش انفــرادی دانشــگران تحلیــل می شــود. در ایــن تحلیــل،  دانشــگران نقــش 
خردگــرا را در اجتمــاع علمــی بــه عهــده دارنــد، و اجتمــاع علمــی صرفــًا نهــادی یــا بافتــاری 
کــه در آن دانشــگران دادوســتد می کننــد و منافــع خــود را تحقــق می بخشــند. بــه ایــن  اســت 
ترتیــب، رفتــار دانشــگران در پرتــو دادوســتدهای اجتماعــی ســودآور میــان یکدیگــر تحلیــل 
کــه امــکان دادوســتد میــان  می شــود. پــس ویژگــی اصلــی اجتمــاع علمــی در ایــن اســت 
گــروه دانشــگران، در رابطــه ای دادوســتدی  ــا  دانشــگران را فراهــم مــی آورد. هــر دانشــگر، ی
کــه متقابــاًل بــرای دیگــری ارزش دارد، و بــه ایــن  اســت و هــر یــک چیــزی تولیــد می کنــد 
اســتفاده  همــه  آن  ثمــر  از  و  می گذارنــد  دادوســتد  بــه  را  خــود  منابــع  دانشــگران  ترتیــب 

می کننــد. پــس در اجتمــاع علمــی بــا یــک شــبکٔه دادوســتدی ســرو کار داریــم.
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بــا وارد شــدن مفهــوم نظــام دادوســتدی در درک اجتمــاع علمــی الزم بــود محتــوای دادوســتد 
یــا معاملــه نیــز مشــخص شــود. میــان دانشــگر و اجتمــاع علمــی چــه چیــز مبادلــه می شــود؟ 
کــه مایلــم  گســتروم دادوســتد علمــی یــک دادوســتد پاداش-دهــی اســت،  ل ها بنابــه اســتدال
کار ببــرم. دانش گــر اطالعــات بــا ارزش خــود را بــه  گفتمــان علــم را بــه  بــرای آن مفهــوم عام تــر 
صــورت مقالــه در یــک همایــش ارائــه می دهــد یــا بــرای چــاپ بــه مجلــه ای می فرســتد، بــه 
کــه وی دریافــت می کنــد، در ازای چــاپ  گفتمــان علــم شــرکت می کنــد. پاداشــی  عبارتــی در 
یــا ارائــه، متــرادف اســت بــا اعتبــار در اجتمــاع علمــی. اجتمــاع علمــی مقاله دهنــده را دانشــگر 
کــه اجتمــاع علمــی بــه دانشــگر می دهــد. در ایــن  می نامــد؛ همیــن اعتبار دهــی پاداشــی اســت 
مــدل هنــوز هــم فــرض می شــود تولیــد دانــش در اجتمــاع علمــی، و نیــز اتــکا بــه هنجارهــا و 
روش هــای علمــی، هــدف و انگیــزٔه دانشــگران اســت. پــس در ایــن مــدل هنــوز آثــار تبییــن 
ــزٔه  ــه انگی ــگر چ ــه دانش ک ــود  ــخ داده نمی ش ــئوال پاس ــن س ــت. ای ــدا اس ــناختی هوی جامعه ش
ــا  ــا تولیــد دانــش دارد، چــه منفعــت شــخصی دارد؟ آی فــردی در حفــظ هنجارهــای علمــی ی

کــه بــرای حفــظ رابطــٔه دادوســتدی مجبــور بــه حفــظ هنجارهــا اســت؟ این گونــه نیســت 

علــم،  ســرمایه داری  بــازار  مدل هــای  یــا  علــم،  شــبه اقتصادی  مدل هــای  ســوم  ع  نــو در 
کوشــش می شــود ایــن مانــدٔه تبییــن جامعه شــناختی توضیــح داده شــود. در ایــن مدل هــا 
بــه دانشــگر همچــون تاجــری مــدرن نگریســته می شــود و نــه یــک هدیــه دهنــده. دانشــگر 
ــار رقابــت  کســب اعتب ــرای  گویــی ب ــه  ک ــار نمی کنــد  ــه ای رفت گون ــه  در یــک اجتمــاع علمــی ب
می کنــد، بلکــه رفتــارش شــباهت دارد بــه یــک نــزاع رقابتــی بــرای انحصــار حجیــت علمــی یــا 
کــه بوردیــو  توانــش بــه عنــوان نوعــی ســرمایه گذاری بــرای انباشــتن یــک منبــع غیــر پولــی، 

آن را ســرمایٔه نمادیــن می نامــد.
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Credibility cycle / ۹ چرخٔه پذیرفتگی
ــت.  ــی اس ــوان فن ــی، و ت ــش علم ــی، توان ــار علم ــان اعتب ــو هم ــرای بوردی ــن ب ــرمایٔه نمادی س
پــس اعتبــار در بــازار علــم نقــش پــول را دارد در بــازار اقتصــادی و بــه عنــوان محیطــی بــرای 
مبادلــه یــا دادوســتد عمــل می کنــد، و متناظــر بــا آن ســرمایٔه نمادیــن بــه جــای مفهــوم 
کــه دانشــگران بــه  ســرمایٔه )پولــی( می نشــیند. در نقــد ایــن نظــر، التــور و وولــگار می پذیرنــد 
ــا اعتبــار بــه عنــوان درجــٔه پذیــرش  ــاداش ی دنبــال اعتبارنــد، امــا میــان اعتبــار بــه عنــوان پ
ــا پذیرفته شــدگی )پذیرفتگــی( تمایــز قائــل می شــوند. اعتبــار آن اســت  میــان هم قطــاران ی
کــه هم قطــاران بــر مبنــای دســتاوردهای علمــی یــک دانشــگر بــرای وی قائــل هســتند، امــا 
پذیرفتگــی مربــوط اســت بــه درجــه و تــوان انجــام علــم و پژوهــش. در نظــر آنــان دانشــگران 
کــه  می کننــد  ســرمایه گذاری  زمینه هایــی  در  دانشــگران  هســتند.  پذیرفتگــی  دنبــال  بــه 
کســب  کــه از تولیــد اطالعــات جدیــد  بیشــترین امیــد برگشــت ســرمایه را دارنــد. اعتبــاری 
می کننــد صرفــًا بــرای ســرمایه گذاری مجــدد اســت. پذیرفتگــی بــه دســت آمــده از ایــن طریــق 
منجــر بــه جوایــزی می شــود ماننــد پژوهانــه، عناویــن، افتخــارات و امتیازهــا، انتشــارات 
کــه اینهــا بــه نوبــٔه خــود بــه پذیرفتگــی بیشــتر منجــر می شــود. ایــن فرآینــد،  علمــی و غیــره، 
کــه التــور و وولــگار آن را چرخــٔه پذیرفتگــی می نامنــد، دینامیــک علــم را تعییــن می کنــد. 
ع  بازتولیــد بــه خاطــر بازتولیــد نشــان ســرمایه داری محــض اســت. در ایــن نظریــه، هــر نــو
ل، و مقالــه تنهــا بخشــی از یــک چرخــٔه  اعتبــار در علــم، از جملــه پــول، داده، شــهرت، اســتدال
بی نهایــت از ســرمایه گذاری دانشــگران اســت. پذیرفتگــی تــوان تبدیــل میــان هــر یــک از 
ــٔه  ــد. نظری ــرعت می بخش ــی س کل ــور  ــه ط ــی را ب ــٔه پذیرفتگ ــازار چرخ ــت ب ــت و فعالی ــا اس اینه
ــگار بینــش ژرفــی بــه محتــوای دانــش علمــی می دهــد، امــا از هنجارهــای علمــی  التور-وول
بــه شــدت دور می شــود و از ایجــاد و حفــظ و تأثیــر هنجارهــای علمــی در فرآینــد علــم غفلــت 

می کنــد.
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Rational choice approach / گزینش بخردانه ۱۰ رهیافت 
کــه ایــن خردگرایــی فــردی بــه  گــر دانشــگر بــه دنبــال منفعــت شــخصی اســت چگونــه اســت  ا
ــم تبدیــل می شــود؟ شــی ادعــا می کنــد  ــاع عمومــی در اجتمــاع عل ــه معنــی یــک مت دانــش ب
کل گــرای علــم توضیحــی بــرای نقــش بخردانــٔه فــرد دانشــگر ندارنــد. امــا، در  رهیافت هــای 
چارچــوب مدل هــای شــبه-اقتصادی، و بــا رهیافــت خردگــرا، می تــوان چارچــوب مناســبی 
ــش علمــی در ســطح خــرد. شــی  کن کالن و  ــم در ســطح  ــان عل ــل زدن می ــرای پ ــرد ب ک ــه  ارائ
گزینــش بخردانــه در اقتصــاد بــه دســت  مــدل شــبه اقتصادی خــود را بــه ویــژه از نظریــٔه 

مــی آورد. رهیافــت وی بــر ســه اصــل متکــی اســت:

اصــل اول: دانشــگران در پــی امیــال و منافــع شــخصی خــود هســتند، و عمــل خــود را چنــان 
کثــر ســود شــخصی را بــه دســت آورنــد.  کــه حدا انتخــاب می کننــد 

و  دانشــگران  میــان  اســت،  انســان ها  میــان  اجتماعــی  دادوســتد  یــک  علــم  دوم:  اصــل 
کشــف جدیــد بــه دیگــران، هــم دانشــگران و  ــا انتقــال اختیــار یــک  نادانشــگران. دانشــگر ب
کــه بــرای وی منفعــت بیشــتری دارد، ماننــد ســود  هــم دیگــران، پاداشــی بــه دســت مــی آورد 

ــی.  ــار اجتماع ــا اعتب ــادی ی اقتص

ــر مبنــای ایــن اصــل، نظــام علمــی )دانــش  اصــل ســوم: اصــل فردگرایــی روش شــناختی؛ ب
علمــی، و روال و هنجارهــای پذیرفتــه شــدٔه علمــی( در ســطح اجتمــاع را بایــد بتــوان از طریــق 

کنــش و بر هم کنــش هــر دانشــگر توضیــح داد. 

ح می کنــد و نــه  گزینــش خردگــرا در تحلیل هایــش دانشــگر را بــه خــودی خــود مطــر رهیافــت 
کلــی، در  فرآیندهــای ذاتــی روانــی یــا شــناختی وی را یــا محیــط خارجــی اجتمــاع را. بــه طــور 
گزینــش  ایــن رهیافــت، بــرای شــناخت پدیــدٔه علــم، از فــرض منفعــت شــخصی و مدل هــای 
فــردی علــم اقتصــاد نوکالســیک یــا اقتصــاد ُخــرد اســتفاده می شــود. بر خــالف خردگرایــی در 
کــه دانشــگر را جویــای حقیقــت تعریــف می کنــد، در ایــن رهیافــت انگیــزٔه  کالســیک،  مفهــوم 

اصلــی دانشــگر منفعت طلبــی اســت.
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 ۱۱ انواع دادوستد علمی /
Different types of scientific exchange

کالســیک مدل هــای شــبه اقتصادی تصویــر مطلوبــی از دانشــگر ارائــه می دهــد امــا  دیــدگاه 
کــه چگونــه دانــش علمــی در جامعــٔه مــدرن تولیــد می شــود. ماننــد هــر  توضیــح نمی دهــد 
نظریــٔه اقتصــادی، دادوســتد جوهــرٔه اقتصــاد بــازار اســت و رقابــت ســازوکار اصلــی آن؛ در 
کیــد می شــود  گزینــش بخردانــه نیــز بــر وجــود دادوســتد اجتماعــی در فعالیــت علمــی تأ مــدل 
ــزه اش برگشــت ســرمایه و پاســخ از دیگــران اســت از مقولــٔه دادوســتد  کــه انگی کنــش  ــر  و ه
اجتماعــی تلقــی می شــود. ایــن دادوســتد امــا تنهــا میــان دانشــگران نیســت، بلکــه میــان 

ــت. ــم هس ــگران ه ــگران و نادانش دانش

ــرای دادوســتد علمــی قائــل اســت. یکــی رابطــٔه دادوســتدی  گونــه مفهوم ســازی ب  شــی دو 
دادوســتدی  رابطــٔه  دیگــری  و  اســت،  نادانشــگران  و  دانشــگران  میــان  خدمات-منابــع 
اطالعات-اعتبــار میــان دانشــگران در اجتمــاع علمــی. مفهــوم اول اشــاره دارد بــه جامعــٔه 
کــه ارزش ذاتــی دارد. دانشــگران  کاال یــا متــاع اســت  کــه در آن معرفــت علمــی نوعــی  مــدرن 
کاالی معرفتــی را تولیــد می کننــد و خدمــات دانش-پایــه ای را  کــه ایــن  کســانی هســتند 
ــازاری بــرای معرفــت علمــی شــکل  کــه جامعــه نیــاز دارد فراهــم می کننــد. بــه ایــن ترتیــب ب
کــه دانشــگران دانــش و خدمــات خــود را می فروشــند و نادانشــگران  گرفتــه اســت بــه طــوری 
کــه  دانــش و خدمــات علمــی را از دانشــگران می خرنــد. در جوامــع  پیشــا-علمی هــم فــردی 
معرفــت عملــی بیشــتری در یــک زمینــه داشــت هماننــد یــک شــخص حرفــه ای معاصــر بــود، 
کــه خدمــات دانش-پایــٔه خــود را بــه اعضــای دیگــر جامعــه  ماننــد معلــم، پزشــک و غیــره، 
دریافــت  اجتماعــی  پاداش هــای  دیگــر  یــا  اقتصــادی  بهــرٔه  آن  ازای  در  و  عرضــه می کــرد 
کــه برایــش ارزشــی داشــتند می آموخــت،  می کــرد. از طــرف دیگــر دانــش خــود را بــه دیگرانــی 
گردانش یــا بســتگانش. دانشــگر، بــه عنــوان یــک تولید کننــدٔه حرفــه ای دانــش،  ماننــد شــا
گروه هــای صنعتــی و دولت هــا تقاضــای شــدیدی بــرای  کــه بعضــی  هنگامــی ظاهــر شــد 

دانــش داشــتند.
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 مفهــوم دوم دادوســتد علمــی، یعنــی رابطــٔه دادو ســتدی اطالعات-اعتبــار، میان دانشــگران 
کشــفیات علمــی خــود را بــه دانشــگران  در یــک اجتمــاع علمــی برقــرار اســت. هــر دانشــگر 
ــار  ــد عرضــه می کنــد و در ِازای آن دانشــگران دیگــر اعتب ــه اعضــای اجتمــاع علمی ان ک دیگــر 
گــر  ا دارد.  خــود  برکشــفیات  فکــری  مالکیــت  حــق  دانشــگر  می دهنــد.  او  بــه  حرفــه ای 
کننــد. هنگامــی  کاشــف آن یــاد  کار ببرنــد بایــد از دانشــگر  کشــف را بــه  دانشــگران دیگــر ایــن 
کــه دانشــگری بــه نتایــج پژوهش هــای دانشــگر دیگــر ارجــاع مــی دهــد رابطــه ای دادوســتدی 
برقــرار شــده اســت. داد و ســتد علمــی ریشــه در انگیزه هــای روانشــناختی دانشــگران و تمایــل 
آنهــا بــه انــواع پاداش هــا دارد. یعنــی دادو ســتد علمــی مبتنــی اســت بــر عوامــل انگیزشــی 
کــه وی از انجــام ایــن دادوســتد انتظــار دارد منافعــش بیشــتر بــرآورده  گونــه ای  دانشــگر، بــه 
ــادی  ــتد اقتص ــی و دادو س ــتد علم ــان دادو س ــی می ــای اساس ــن، تفاوت ه ــف ای ــا وص ــود. ب ش

کــه شــی آنهــا را بر می شــمرد. وجــود دارد 

کــه  اقتصــاد خــرد عمومــًا مثــال نوعــی  شــی در مــدل خــود از خردگرایــی روشــن شــناختی، 
کالن  ــطح  ــی در س ــای اجتماع ــا، پدیده ه ــن مبن ــر ای ــد. ب ــتفاده می کن ــود، اس ــی می ش آن تلق
کــه هــر یــک بــه تنهایــی یــا بــا یکدیگــر در  کــرد،  کنــش افــراد توجیــه  و تــوده را بایــد از طریــق 
گزینــش  کنش هــای آنهــا را بایــد بخردانــه دانســت. رهیافــت  پــی منافــع خودنــد، و معمــواًل 
کــه دانشــگر را بــه عنــوان یــک فــرد خردگــرا فــرض اول  بخردانــه بــه علــم رهیافتــی اســت 
تحلیــل می دانــد؛ ایــن رهیافــت می کوشــد نهادهــای علمــی یــا پدیده هــای دیگــر علمــی را در 
کنش هایــش توضیــح بدهــد و چارچــوب  جامعــه بــا اســتفاده از مفهــوم دانشــگر و انگیزه هــا و 
کنــش علمــی در ســطح خــرد. کنــد بــرای پــل زدن میــان علــم در ســطح کالن و  مناســبی ارائــه 
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در ایــن بحــث بایــد همــواره متوجــه تفاوت هــای اساســی میــان دادو ســتد علمــی و دادو ســتد 
روش-شــناختی،  خردگرایــی  مدل هــای  مبنــای  بــر  بــود.  رفــت  آن  ذکــر  کــه  اقتصــادی، 
کنــش افــراد  کنــش و بــر هــم  کالن و تــوده را بایــد از طریــق  پدیده هــای اجتماعــی در ســطح 
گزینــش بخردانــه بــه علم می کوشــد نهادهــای علمی یــا پدیده های  کــه رهیافــت  کــرد  توجیــه 
کنش هایــش توضیــح  دیگــر علمــی را در جامعــه بــا اســتفاده از مفهــوم  دانشــگر و انگیزه هــا و 
کــه در آن مثــاًل یــک هــدف  کل گرایــی روش-شــناختی قــرار داد،  بدهــد. ایــن روش در مقابــل 
ابتــدا فــرض می شــود. ســنت گرایان در  از  تــوان توضیــح،  یــا  کلــی، ماننــد شــناخت عالــم 
کــه قواعــد روش شــناختی  ــر ایــن باورنــد  کل گرایــی روش شــناختی ب ــا فــرض  فلســفٔه علــم ب
ــی در  کل گرای ــداران  ع طرف ــو ــد. در مجم ــن می کن ــم تعیی ــگر را ه ــر دانش ــار ه ــی رفت ــوم حت عل
کالن دیگــر می دهنــد. بنابــر  مطالعــات علــم اصالــت را بــه نهادهــای علمــی یــا ســاختارهای 
کــه دانشــگر را برنامه ریــزی می کنــد؛ رفتــار،  آن، ایــن ســاختار و محیــط اجتماعــی اســت 

گزینش هــای دانشــگر متأثــر از ایــن نهادهــا و ســاختارها اســت. تصمیم گیری هــا، و 

کالن  رهیافــت خردگــرا چارچــوب مناســبی ارائــه می کنــد بــرای پــل زدن میــان علــم در ســطح 
کنــش علمــی در ســطح ُخــرد. بــه ویــژه نســبت میــان نهادهــای علمــی و فــرد دانشــگر.  و 
ــٔه خــود توضیــح می دهــد  گزینــش بخردان ــر  ــا رهیافــت مبتنــی ب ــه شــی ب ک مســئلٔه محــوری 
اســت. چگونــه می تــوان  دانــش  خــرد جمعــی  و  دانشــگران  فــردی  خــرد  میــان  اختــالف 
ــا در ســطح جامعــه جمــع  ــا دانشــگر بــودن در ســطح اجتمــاع ی خردگرایــی در ســطح فــرد را ب
کل گــرای علــم، برخــالف مدل هــای شــبه-اقتصادی، توضیحــی بــرای  کــرد؟ رهیافت هــای 

ــد. ــٔه فــرد دانشــگر ندارن نقــش بخردان
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ــر مــدل تصمیم ســازی بیــزی و دیگــری مبتنــی  ــه، یکــی مبتنــی ب گزینــش بخردان دو مــدل 
ح  بــر مــدل بــازی بــرای درک چگونگــی ارتبــاط میــان نفــع فــرد و نفــع اجتمــاع در علــم مطــر
ــم می نامــد  ــرای عل ــٔه نو-نهادگ ــش بخردان گزین شــده اســت. شــی مــدل خــود را یــک مــدل 
فــرض منفعت طلبــی  بــا  و توضیــح می دهــد چگونــه  اســت،  بــازی محــور آن  کــه نظریــٔه 
ــی  ــد علم ــی و قواع ــای علم ــه، نهاده ــاری بخردان ــوان رفت ــه عن ــگران، ب ــٔه دانش خودخواهان
کــه چگونــه  بــه وجــود می آینــد. شــاِتر، در پیــروی از اقتصاددانــان نهادگــرا، نشــان داده 
کنــش انســانی، و نــه طراحــی انســانی، بــه طــور خــود بــه  نهادهــای اجتماعــی در نتیجــٔه 
ــٔه افــراد  کنــش خودخواهان خــودی بــه وجــود می آینــد. ایــن شــکل از نهادهــا نتیجــٔه بر هــم 
کــه هــر یــک در پــی منافــع شــخصی خــودش اســت. شــاتر بــر ایــن  کنشــگر اقتصــادی اســت 
گونــه تعریــف می کنــد: مطالعــٔه چگونگــی تشــکیل نهادهــا بــه  مبنــا علــم اقتصــاد را ایــن 
کــه بــه دنبــال اهــداف  کنشــگری  عنــوان وســیله ای بــرای ارضــای منافــع شــخصی افــراد 

خودنــد. خود خواهانــٔه 

شــی بــا اســتفاده از ایــن تعریــف، و نیــز اســتفاده از ایــن راه حــل بــرای دریافــت چگونگــی 
ــم  ــبه-اقتصادی عل ــای ش ــوری مدل ه ــئلٔه مح ــل مس ــه ح ــی، ب ــای اجتماع ــکیل نهاده تش
کــه نتیجــٔه رفتــار بخردانــٔه  می پــردازد. بــه نظــر وی نظریــٔه نونهادگرایــان نشــان می دهــد 
مــورد  بر خــالف  اســت،  زیر-بهینــه  تعــادل  حالــت  ایجــاد  علــم  بــازی  در  دانشــگر  افــراد 
کــه در نظریــٔه بــازی  کــه نتیجــٔه آن تعــادل بهینــه  اســت  کنشــگران اقتصــادی و ســازوکار بــازار 
تعریــف می شــود. در نظــر وی، بر خــالف آنچــه ســنت گرایان فلســفٔه علــم بیــان می کننــد، 
کاری می کننــد تــا شــکاف میــان منافــع بخردانــٔه شــخصی خــود و دانــش  افــراد دانشــگر هــر 

کننــد. کــه یــک متــاع عمومــی اســت، پــر  علمــی بشــر را، 
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آمــوزش  نظریه هــای  بــه  شــی  علمــی،  اجتمــاع  در  دانشــگر  رفتــار  درک  بهتــر  درک  بــرای 
تطبیقــی یــا آمــوزش تکامل گــرا و نیــز مــدل تکاملــی بنگاه هــا متوســل می شــود: مفهــوم روتیــن 
کــه مفهــوم محــوری در مــدل تکاملــی بنگاه هــا اســت، حــاال نقــش مهمــی بــه عهــده  یــا روال، 
کــه از ژن در مباحــث ژنتیــك و نظریه هــای  گونــه ای صحبــت می شــود  می گیــرد. از روال بــه 
کــه ژن هــا در ارگانیســم ها اطالعــات را منتقــل  تکامــل انســان صحبــت می شــود. همان طــور 
ــا حــدی ایــن  می کننــد، روال هــای علمــی هــم اطالعــات و مهارت هــا را منتقــل می کننــد و ت
ــوند.  ــر ش ــی، تکثی ــوزش تطبیق ــر آم ــای دیگ ــا روش ه ــد، ی ــق تقلی ــه از طری ــت را دارندک ظرفی
دانشــگران از ایــن طریــق رفتارهــای خــود را تصحیــح می کننــد، و روال هــای خــود را بــه 
رضایت بخــش  نتایــج  بــه  تــا  کننــد  رفتــار  چگونــه  بیاموزنــد  می دهندکــه  شــکل  گونــه ای 
گســترش داد امــا ویژگی هایــی  گرچــه تشــابه میــان ژن و روال را نمی تــوان خیلــی  برســند. 
ــه  ــه ب ک کمابیــش در روال هــای علمــی هــم موجــود اســت  گزینــش، و وراثــت  ماننــد تغییــر، 
کــه بــه دنبــال  کمــک می کنــد. دانشــگران،  درک مــا از رابطــٔه دانشــگر بــا اجتمــاع علمــی 
اعتبــار هســتند چــون بــه دنبــال روال هــای ســودآورتری می گردنــد، باعــث ایجــاد جهــش در 
کمــک دو  ع بــه  روال هــا می شــوند. روال هــا انــواع و ســطوح مختلــف دارنــد، امــا در مجمــو
گزینــش، اجتمــاع علمــی را بــه پیشــرفت علمــی  ســازوکار تکاملــی، یعنــی آمــوزش تطبیقــی و 

هدایــت می کننــد.

ــازی و آمــوزش  ــٔه ب ــر مبنــای نظری کنــون، پــس از تحلیــل رفتــاری دانشــگر منفعــت خــواه ب ا
محیطــی  یعنــی  اســت،  علمــی  اجتمــاع  و  دانشــگر  کنــش  بر هــم  درک  نوبــت  تطبیقــی، 
ــه دانشــگران  ــار ب کشــفیات خــود را در ازای اعتب کــه در آن دانشــگر ابداعــات و  داد و ســتدی 

می دهــد.
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ــی  ــوزش تطبیق ــازی و آم ــٔه ب ــای نظری ــر مبن ــواه ب ــگر منفعت خ ــاری دانش ــل رفت ــس از تحلی پ
کنــش دانشــگر و اجتمــاع علمــی اســت. اجتمــاع  نوبــت درک و تحلیــل اجتمــاع علمــی و بر هــم 
کشــفیات خــود را در  کــه در آن دانشــگر ابداعــات و  علمــی را محیطــی داد و ســتدی ببینیــد 
ــا اطالعــات و  ــا نادانشــگران هــم منابــع مختلــف را ب ازای اعتبــار بــه دانشــگران می دهــد و ب
خدمــات مبادلــه می کنــد. ایــن دادوســتد علمــی نــه یــک دادوســتد پاداش دهــی اســت و نــه 
ل، اجتمــاع  یــک دادو ســتد صرفــًا بــازاری، بلکــه دادو ســتدی نهــادی اســت. بــا ایــن اســتدال
علمــی یــک ســازمان تولیــدی ماننــد یــک شــرکت نیســت، بلکــه ســازمانی دادوســتدی اســت 
کــه بــرای رابطه هــای دادوســتدی ویــژه ای طراحــی شــده اســت تــا عیــب ســازوکار بــازار را 
کــه در ایــن رابطــٔه دادوســتدی هزینــٔه معاملــه و دادوســتد میــان  نداشــته باشــد. همیــن اســت 
کاهــش می یابــد  دانشــگران از یــک طــرف و از طــرف دیگــر میــان دانشــگران و نادانشــگران 
کاراتــر از ســازوکار بــازار اســت. بــا توجــه بــه انــواع رابطه هــای  و تولیــد دانــش  بــه نســبت 
کــه در ایــن حیطــه وجــود دارد اجتمــاع علمــی را می تــوان بــه صــورت یــک  دادوســتدی 
گونــه رابطه هــای دادوســتدی الزم مرتبــط  کــه همــه  گرفــت  شــبکٔه دادوســتدی در نظــر 
دادوســتدی  رابطه هــای  ایــن  چــه  شــامل می شــود،  دانشــگران  از  میــان مجموعــه ای  را 
کــه بــه  گــراف رابطه هایــی  گــره ای اســت در  مســتقیم باشــد چــه غیر مســتقیم. هــر دانشــگر 
وی وصــل می شــود. شــی تحلیــل خــود را از شــناخت اجتمــاع علمــی، از رفتــار دانشــگران، 
و  روال هــا  از  نیــز  و  علمــی،  اجتمــاع  بــا  دانشــگر  میــان  دادوســتدی  رابطه هــای  گــراف  از 
قاعده هــای علمــی می گیــرد. ایــن تحلیــل، مبتنــی اســت بــر تعریــف نهــاد در جامعه شناســی، 
گرفتــن مــدل  بــه ویــژه تعریــف پارســونز، بــا توجــه ویــژه بــه ابعــاد نهادهــای علمــی و در نظــر 

ــم. ــتدی عل دادوس
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کــه  کله هایی هنجارمنــد می گیریــم  کمابیــش شــا بــا اســتفاده از تعریــف پارســونز، نهــاد را 
کــه معمــواًل مجــاز و متعــارف شــمرده  کنش هــای اجتماعــی را،  کنش هــا یــا بر هــم  وجــوه 
ــد نهادهــای  ــا یــک چنیــن تعریــف وســیعی از نهــاد، دیگــر نبای می شــوند، تعییــن می کنــد. ب
گروه هــای دانشــگران  کنــش میــان  کــه بر هــم  کله های ســاختاری دانســت  علمــی را تنهــا شــا
کــز علمــی، ســاختار جوایــز و پاداش هــای  را بقــرار می کنــد. پــس عــالوه بــر آزمایشــگاه ها و مرا
علمــی، ســاختارهای سلســله مراتبــی، و اجتمــاع علمــی نهادهــای دیگــری هــم وجــود دارد. 
بــه ایــن ترتیــب بایــد قواعــد شــناختی، هنجارهــای اجتماعــی علــم، و قواعــد پارادایمــی را هم 
کله های  کله های ســاختاری و هــم شــا از جملــه نهادهــای علمــی دانســت. پــس بایــد هــم شــا
کــم اســت. در این بحث، ســه  کــه بــر رفتــار دانشــگران حا رفتــاری را نهادهــای علمــی دانســت 
کــرد: قاعده هــای توزیــع  پذیــری، قاعده هــای  ع قاعــده نهــادی را می شــود از هــم متمایــز  نــو
کنــش همــٔه  کنــش و بر هــم  اساســی، و قاعده هــای تــوده ای. اینهــا قاعده هایــی هســتندکه 
کــه در تولیــد علــم مشــارکت می کننــد و چــه فراهــم  عوامــل تولیــد دانــش را، چــه دانشــگران را 

آورنــدگان منابــع را، هماهنــگ می کنــد: 

قاعده هــای توزیع پذیــری شــامل ســاختار پاداشــی علــم، حــق مالکیــت فکــری، 	 
ســاختار قــرارداد دوگانــٔه علــم، قاعــدٔه ارجاع دهــی، و ســاختار سلســله مراتبــی در 

ــم.  عل

فرض هــای 	  و  قراردادهــا  و  شــناختی  پارادایم هــای  شــامل  اساســی  قاعده هــای 
کــه نتیجــٔه توافــق دانشــگران اســت. بــا ایــن قاعده هــای اساســی دانشــگران  علمــی 
اطالعــات الزم را بــرای فرمول بنــدی انتظــارات خــود از پژوهش هــای معتبــر در 

ــد.  ــت می آورن ــه دس ــد ب ــورد می کنن ــه آن برخ ــه ب ک ــائلی  ــورد مس م

تجمیــع 	  آنهــا  نقــش  فکــر؛  بــازار  و  علمــی  اجتمــاع  شــامل  تــوده ای  قاعده هــای 
گزینش هــا و تصمیم هــای افــراد دانشــگر و بــه دســت آوردن نتیجــٔه جمعــی اســت، 

ماننــد نظــم علمــی و قاعده هــای جمعــی.
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ع علــم بــه دســت آمــد. در ایــن میــان،  قاعده هــای نهــادی از تعریــف عــام نهــاد در موضــو
قاعده هــای توزیع پذیــری منعکس کننــدٔه راه هــا و روال هــای توزیــع ســود حاصــل از فعالیــت 
کارایــی خــود  کــه ســازوکار بــازار در تولیــد دانــش علمــی  علمــی اســت، و از آنجــا ناشــی می شــود 
گــروه دانشــگران اســت تــا بتواننــد  را از دســت می دهــد. قواعــد اساســی نتیجــٔه توافــق میــان 
کــه در فرآینــد تولیــد دانــش بــه آن برخــورد می کننــد حــل  مســئله ها و مشــکالت هماهنگــی را 
کارگیــری تجهیــزات، تحلیــل داده هــا، تشــکیل فرضیه هــا،  ــه  کننــد. روش هــای تجربــی، ب
کار روزانــه در آزمایشــگاه ها را بایــد از جملــه ایــن قواعــد دانســت.  آنچــه منجــر بــه  و روال 
ِع هماهنگــی در شــرایط تکــراری در  ایجــاد ایــن قاعده هــای اساســی علــم می شــود موضــو

فرآینــد تولیــد دانــش اســت.

کــه  می کنــد  ظهــور  هنگامــی  فکــر،  بــازار  و  علمــی  اجتمــاع  شــامل  تــوده ای،  قاعده هــای 
ناموفق انــد.  علمــی  دانــش  تولیــد  منظــور  بــه  مراتبــی  سلســله  و  متمرکــز  ســازمان های 
ــا عدم قطعیــت فــراوان همــراه اســت بــه طــوری  کــه ب گونــه ای اســت  کنجــکاوی علمــی بــه 
کــه تشــکیالت متمرکــز و سلســله مراتــب بــرای پــردازِش حجــم عظیــم اطالعــاِت الزم بــه 
ــه  ــت. ب ــد اس کارآم ــا نا ــج پژوهش ه ــی نتای ــش و ارزیاب ــد دان ــای تولی ــی روش ه ــور طراح منظ
کارآمــدی ســازمان، اجتمــاع علمــی و بــازار فکــر بــه دنبــال جایگزینــی می گردنــد  هنــگاِم نا
گزینــش دانشــگران بــرای  کــه هدفــش تجمیــع  بــرای ســازمان سلســله مراتبــی و متمرکــز، 
کمیتــی  بــه دســت آوردن حاصلــی جمعــی اســت. ایــن قاعده هــای تــوده ای ســاختاری حا
کاراتــر از هــر ســازمان سلســله مراتبــی یــا متمرکــز اســت.  کــه  در اجتمــاع علمــی ایجــاد می کنــد 

مــا در ایــران هنــوز بــا ایــن یافته هــا و مباحــث ناآشــنا هســتیم؛ بــه همیــن علــت هــم ایــن 
کشــور مــا نــا شــناخته اســت.   یافتــٔه بدیهــی در فرآینــد علــم نویــن هنــوز در 
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دارد.  اجتماعــی  فعالیت هــای  بــه  نســبت  نیــز  دیگــری  متمایــز  ویژگــی  علمــی  فعالیــت 
کــه نتایــج علمــی خــود را در اختیــار آن  دانشــگران از یــک طــرف عضــو یــک اجتمــاع علمی انــد 
کارمنــد یــک ســازمان رســمی اند،  ــد. از طــرف دیگــر  ــاداش می گیرن ــد و در عــوض پ می گذارن
کــز تحقیــق و توســعٔه صنعتــی،  کــز تحقیقاتــی، آزمایشــگاه ها، و مرا ماننــد دانشــگاه ها، مرا
عــوض  در  و  می دهنــد  قــرار  ســازمان ها  آن  اختیــار  در  را  خــود  دانش-پایــٔه  خدمــات  کــه 
کنــش  حقــوق دریافــت می کننــد. پــس دانشــگران در معــرض دوگونــه وابســتگی، تقاضــا، و 
کننــد و هــم متعهدنــد بــه یــک  کــه تولیــد دانــش  رفتاری انــد؛ هــم متعهدنــد بــه اجتمــاع علمــی 
ــد.  گیرن کار  ــه  ــداف آن ب ــت اه ــود را در جه ــی خ ــای علم ــا و توانایی ه ــه مهارت ه ک ــازمان  س

کار می کننــد و چــه مســئولیت هایی  ع ســازمانی  دانشــگران، مســتقل از این کــه در چــه نــو
دارنــد، همــواره خــود را ســهیم در تولیــد دانــش می داننــد و عضــوی از اجتمــاع علمــی، بــه 
ــر طبــق قواعــد نهــادی اجتمــاع  کــه ب ــد  ــرای خــود ایــن محدودیــت را قائل ان همیــن علــت ب
کننــد.  کار می کننــد تبعیــت  کــه در آن  از قواعــد نهــادی  کننــد و همچنیــن  علمــی رفتــار 
ع بنــگاه یــا نهــاد در ارتباط انــد: اجتمــاع  بنابرایــن دانشــگران در عمــرکاری خــود بــا دو نــو
کارفرمــا. از یــک طــرف رابطــٔه دادوســتد علمــی بــا اجتمــاع علمــی دارنــد  علمــی و ســازمان 
ــا ســازمان تابعــه. ایــن هــر دو رابطــٔه دادوســتدی  کاری ب و از طــرف دیگــر رابطــٔه دادوســتد 
کــرد. دانشــگران از طریــق  دراز مدت انــد و می تــوان از آنهــا بــه عنــوان قــرارداد اجتماعــی یــاد 
ــد و همیــن باعــث  ــا امنیــت شــغلی پیــدا می کنن کارفرم ــه  ــل تعهــد ب دریافــت حقــوق در مقاب

می شــود افــراد بیشــتری بــه اجتمــاع علمــی بپیوندنــد. 

ــز  ــا مرک ــه خاطــر اشــتغال در یــک دانشــگاه ی امــروزه، امنیــت خاطــر بســیاری از دانشــگران ب
کشــفیات و ابداع هــای علمــی آنهــا می شــود. تحقیقــات باعــث رشــد علمــی آنهــا و ادامــٔه 
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کســب اعنبــار  قــرارداد دوگانــه بــه دانشــگر امنیــت شــغلی و امنیــت ذهنــی می دهــد بــرای 
گــر  کار دانشــگری مــدرن ناممکــن اســت. اینشــتین ا در اجتمــاع علمــی. بــدون ایــن امنیــت 
در ادارٔه ثبــت اختراعــات ســوئیس شــاغل نبــود شــاید موفــق بــه ابــداع نســبیت و انتشــار آن 
نمی شــد. همین طــور امــروزه، امنیــت خاطــر بســیاری از دانشــگران بــه خاطــر اشــتغال در 
کشــفیات و ابداع هــای  یــک دانشــگاه یــا مرکــز تحقیقــات باعــث رشــد علمــی آنهــا و ادامــٔه 
کــه نتوانســته اند رابطــٔه اســتخدامی دائــم پیــدا  علمــی آنهــا می شــود. نادرنــد دانشــگرانی 
گــر توانســته باشــند تــا حــدی حضــور و اعتبــار خــود را در اجتمــاع  گونــه دانشــگران ا کننــد. ایــن 
کــم دردســرتری داشــته اند. دانشــگر از ایــن طریــق بــه  ــی  کننــد البــد منبــع مال علمــی حفــظ 
مشــارکت علمــی خــود در اجتمــاع علمــی ادامــه می دهــد بی این کــه خطــر زیــادی بپذیــرد 
کــه مســتقل از ابعــاد موفقیــت  کارفرمــا ایــن اجــازه را می دهــد  زیــرا رابطــٔه اســتخدامی وی بــا 
کنــد. ایــن روال مــدرن،  وی در اجتمــاع علمــی در مقابــل ارائــه خدمــات حقــوق دریافــت 
کــرد، انجــام  کــه از اواســط قــرن ۱۹/۱2 شــروع و علــم مــدرن را از علــم پیشــانیوتونی متمایــز 
کنجــکاوی بشــر ممکــن  کالن را بــرای رفــع نیازهــای جامعــه و  پروژه هــای علمــی خــرد و 

ســاخت.

از قــرارداد و تعهــد دوگانــٔه دانشــگر بایــد انتظــار داشــت تعــارض و تداخــل منافعــی بــه وجــود 
بــا روال هــای اجتمــاع علمــی  بیایــد. در مــواردی ممکــن اســت منافــع نهــاد اســتخدامی 
کــه  کشــف جدیــد،  مغایــرت داشــته باشــد؛ مثــاًل هنــگام ممنوعیــت در آشکارســازی یــک 
ســازمان های دفاعــی یــا بخــش خصوصــی حامــی مالــی آن بــوده اســت، و یــا تعــارض میــان 
کــه نمونــٔه آن در علــوم انســانی و اجتماعــی  کارفرمــا بــا اجتمــاع علمــی  ارزش هــای ســازمان 

کــرده اســت. کمــی ایــن موردهــا را مهــار  ــٔه  ــا هزین کنــون دانشــگری ب ــده شــده اســت؛ تا دی
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چرخــٔه  و  نمادیــن  ســرمایٔه  مفهــوم  دو  علــم،  از  خــودش  شــبه اقتصادی  مــدل  در  شــی، 
کــه دانشــگر تنهــا یــک ســرمایه گذار  پذیرفتگــی را بــه تفصیــل نقــد می کنــد؛  او بیــان می کنــد 
کارآفریــن نــوآور اســت. بــه همیــن دلیــل مفهــوم ســرمایه گذار علمــی از  نیســت، بلکــه یــك 
کارآفریــن و تولید کننــدٔه دانــش  کمــك مفهــوم  بوردیــو و التور-وولــگار را مایــل اســت بــه 
ع اعتبــار بــه اعتبــاری دیگــر  ــا بتــوان هــم نقــش نهادهــا را در تبدیــل یــك نــو کنــد ت تکمیــل 
کــرد. شــی  کــرد و هــم بــه شــرایط الزم بــرای چرخــٔه اعتبــار توجــه  در چرخــٔه پذیرفتگــی درك 
کارآفرینــی علمــی، یــا بــه تعبیــر فارســی فعالیــت دانــش آفرینــی، اســتفاده  از مفهــوم فعالیــت 
ــع ایــن ســود  ــرد دانشــگر ســود نمادیــن اســت، و در واق ــزٔه ف ــه انگی ک ــد  کن ــد  کی ــا تأ ــد ت می کن
کننــدٔه  کــه موتــور فرآینــد دینامیکــی علــم اســت. ســود نمادیــن منعکــس  نمادیــن اســت 
آفریــن در رشــد علــم دارد. نقــش  کــه دانشــگر دانــش  از ســهمی اســت  ارزیابــی دیگــران 
کار علمــی  باشــد، از جملــه نــوآوری  نــوآوری فــرد می توانــد دانش آفرینــی در همــٔه مؤلفه هــای 
در تجهیــزات، فرآیندهــا، نظریه هــا، و روال هــا. در ایــن بحــث شــی توجــه را از ســرمایه گذار 
کــه فعالیتــش بــا خالقیــت همــراه اســت، و اطالعــات موجــود و بالقوه  علمــی بــه دانش آفریــن، 
را زودتــر از دیگــران بــه یــك نــوآوری تبدیــل می کنــد، جلــب می کنــد. در همیــن چارچــوب هــم 
کــز پژوهشــی، در دانش آفرینــی  شــی بــه نقــش آزمایشــگاه، یــا بــه مفهــوم عام تــر نقــش مرا

توجــه می دهــد.

ســه مفهــوم ســرمایٔه نمادیــن، چرخــٔه پذیرفتگــی، و نیــز دانش آفرینــی ســرانجام مــا را متوجــه 
کــه ســود نمادیــن دارد،  یــك چارچــوب هــدف- وســیله-نتیجه می کنــد. ایــن نتیجــه اســت 
پذیرفتگــی ایجــاد می کنــد، و بــا نــوآوری علمــی یــا دانش آفرینــی همــراه اســت. در همیــن 
چارچــوب متوجــه خالقیــت و دادن نقــش دانــش آفرینــی بــه دانشــگر، بــه جــای اینکــه تنهــا 

ــد، می شــویم. ــن باش ــرمایه گذار نمادی س
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ــی  ــا دانش آفرین ــی ی ــوآوری علم ــا ن ــد، و ب ــاد می کن ــی ایج ــه پذیرفتگ ک ــن را  ــود نمادی ــی س ش
کــه بــا پرداختــن بــه یــك  همــراه اســت، در نتیجــه می بینــد. بــه همیــن دلیــل دانشــگری 
مســئله در حــل آن موفــق نمی شــود، مقالــه ای چــاپ نمی کنــد، دانش آفرینــی نمی کنــد و 

ســود نمادیــن نمی بــرد. 

ــه  ک ــی  ــت. هنگام ــازگار نیس ــی س ــت علم ــای فعالی ــا واقعیت ه ــدان ب ــی چن ــت ش ــن برداش ای
فعالیــت علمــی داخــل نهــاد تحقیقاتــی بــا دانش آفرینــی همــراه اســت و ســود نمادیــن حاصــل 
می شــود، افــراد زیــادی درگیــر ایــن فعالیــت هســتند. ســود نمادیــن، بنــا بــه بوردیــو و شــی، 
کســانی  امــا  انتشــار نتایــج نامشــان ظاهــر می شــود.  کــه در  کســانی می شــود  تنهــا ســهم 
کــه نامشــان بــه هــر دلیــل در انتشــارات مــورد نظــر ذکــر نمی شــود امــا نقــش  هــم هســتند 
ــد و  ــی را می پذیرن گفتمان ــش  ــن نق ــکار ای ــگران هم ــته اند. دانش ــوآوری داش ــازنده ای در ن س
کــه ظاهــرًا  کــه منجــر بــه پذیرفتگــی آنهایــی می شــود  بــرای صاحــب آن امتیــاز و اعتبــار قائلنــد 
کــه در یــك فرآینــد علمــی موفــق بــه انتشــارات علمــی  ســود نمادیــن نبــرده انــد. دانشــگری 
کســب نکــرده اســت. اســتفاده از  کــه ســود نمادیــن  ــه ایــن معنــی نیســت  ــًا ب نمی شــود الزام
کارســازتر اســت. دانشــگر در خــالل فرآینــد علمــی  مفهــوم پذیرفتگــی در تعییــن ایــن نقــش 
کــه بــه پذیرفتگــی وی در اجتمــاع علمــی از یــک طــرف، و از  توانایی هایــی بــروز می دهــد 
کمــك می کنــد و وی ایــن پذیرفتگــی را بــه  طــرف دیگــر در آزمایشــگاه یــا نهــاد تحقیقاتــی 

ــد.  ــل می کن ــاع، تبدی ــه در اجتم ــاد و چ ــه در نه ــه، چ ــاری دو جانب اعتب

کــه  بــه ایــن ترتیــب ایــن فرآینــد علمــی، یــا بــه زبــان شــی فرآینــد هدف-وســیله-نتیجه اســت 
کســب ســود نمادیــن مؤثــر اســت و نــه تنهــا نتیجــه. مفهــوم پذیرفتگــی بــه ایــن واقعیــت  در 
کــردن مفهــوم دانش آفرینــی از درك  نزدیك تــر اســت تــا مفهــوم ســرمایٔه نمادیــن؛ شــی بــا وارد 

واقعی تــر فعالیــت دانشــگر دور می شــود.
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Tacit symbolic capital / ۲۳ سرمایٔه نمادین ضمنی
کــردن مفهــوم ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی و تفکیــك آن از مفهوم ســرمایٔه نمادین  مایلــم بــا وارد 
کنــم. آنچــه  کمــک  صریــح بــه درك واقعی تــر مفهــوم ســرمایٔه نمادیــن در فرآینــد دانشــگری 
گفتــه می شــود ســرمایٔه نمادیــن  ــگار و نیــز شــی ســرمایٔه نمادیــن  در نوشــته های التــور و وول
ــا اعتبــاری  کســب می کنــد ی گاهــی دانشــگر اعتبــاری را  صریــح اســت. در چرخــٔه پذیرفتگــی 
ع ســرمایٔه نمادیــن صریــح یــا  ع دیگــر تبدیــل می کنــد بی اینکــه ایــن اعتبــار از نــو را بــه نــو
ــه  ــد. در این گون ــرده باش ک ــی  ــی دانش آفرین ــٔه ش گفت ــه  ــا ب ــد، ی ــو باش ــن بوردی ــرمایٔه نمادی س
کســب می شــود. دانشــگر تنهــا ســرمایه گذار نمادیــن صریــح  مــوارد ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی 
گاهــی ســرمایه گذار نمادیــن ضمنــی اســت بــدون  نیســت، یــا دانش آفریــن نیســت، بلکــه 
ــه  ــم و ب ــه فرآینــد عل ــه مفهــوم شــی دانش آفریــن باشــد. ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی ب اینکــه ب
گاهــی رضایــت  کار علمــی.  فرآینــد هدف-وســیله-نتیجه توجــه دارد و نــه صرفــًا بــه نتیجــٔه 
کســب ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی، بــدون اینکــه همــراه بــا  یــك دانشــگر در ایــن فرآینــد، و 
کســب اعتبــار از طریــق انتشــار یــك مقالــٔه علمــی و ایجــاد  کمتــر از  دانش آفرینــی باشــد، 
ســود نمادیــن صریــح نیســت. ایــن نکتــه در مدل هــای شــبه اقتصــادی علــم مغفــول مانــده 
ــگاه،  ــك بن ــی در ی ــش ضمن ــه دان ــبیه ب ــی، ش ــاع علم ــی در اجتم ــن ضمن ــود نمادی ــت. س اس
نقــش بســیار زیــادی دارد. غفلــت از ایــن ســود نمادیــن ضمنــی باعــث می شــود بــه یــك مؤلفــٔه 

بســیار مؤثــر در فرآینــد علــم و نیــز در سیاســت گذاری های علمــی بی توجــه باشــیم.

کــه از  ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی مرتبــط اســت بــا توانایــی دانشــگران یــك جامعــه. هنگامــی 
کاالی  ــن  ــه ای ک ــت  ــه داش ــد توج ــود بای ــت می ش ــی صحب کاالی عموم ــك  ــوان ی ــه عن ــم ب عل
کــه  عمومــی مرتبــط بــا ســرمایٔه نمادیــن صریــح دانشــگران اســت؛ ایــن دانــش صریــح اســت 
کاالی عمومــی اســت؛  توانایــی دانشــگران و ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی آنهــا از مقولــٔه  یــك 

دیگــری اســت.
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Critical mass / ۱ حد آستانه
ــی  ــم معن ــان عل گفتم ــا  ــی و ب ــاع علم ــور اجتم ــن در حض ــم نوی ــه عل ک ــم  ــش اول دیدی در بخ
گفتمــان هــم حضــور نــدارد. ایــن پدیــدٔه اجتمــاع  کــرده اســت. در غیــاب اجتمــاع علمــی  پیــدا 
گفتــه  کشــورهای توســعه یافتــٔه علمــی و صنعتــی اســت. بــا توضیحــات پیــش  علمــی خــاص 
کــه وجــود تعــدادی دانشــگر  و مطالعــٔه نوشــتارهای موجــود در ایــن زمینــه، روشــن اســت 
بــه  نیســت، حتــی  علمــی  اجتمــاع  بــودن  موجــود  معنــی  بــه  زمینــه  یــك  در  پژوهشــگر  و 
کــه ایــن دانشــگران عضــو فعــال اجتمــاع علمــی جهانــی باشــند. بــه نظــر می رســد  هنگامــی 
گــذر از ایــن  کــه معمــواًل پــس از  حــد آســتانه ای در شــاخص های علــم و فنــاوری وجــود دارد 
حــد آســتانه اجتمــاع علمــی شــکل می گیــرد و نقــش بنیــادی خــود را در جامعــه بــه عهــده 
کــه هنگامــی  می گیــرد. بــه ایــن معنــی، علــم  پدیــده ای برآمــده۱ اســت- پدیــده ای مدنــی 
گــذر  کــه شــاخص هــای علــم و فنــاوری و شــاید اقتصــادی از یــک حــد آســتانه  ظاهــر می شــود 

کنــد؛ ایــن پدیــده از فــرد عالــم یــا دانشــگر مســتقل اســت.

 بــه نظــر می رســد در ایــران بــه بعضــی از ایــن شــاخص ها رســیده ایم؛ در تعــداد مقالــه حتمــا 
کــه در آنهــا  کرده ایــم. شــاخص های بیشــتری در علــم ســنجی هســتند  از ایــن آســتانه عبــور 
ــم.  ــیار داری ــه بس ــی فاصل ــاع علم ــاد اجتم ــا ایج ــوز ت ــن، هن ــتیم. بنابرای ــتانه هس ــد آس ــر ح زی
ــم نویــن  ــا ســازوکارهای درونــی فرآینــد عل سیاســت مداران مــا، بی توجــه و بــدون آشــنایی ب
در جامعــه، می بالنــد بــه این کــه چــه دســتاوردهای مهمــی در علــم داشــته ایم. بعضــی از 
متخصصــان دانشــگاهی مــا نیــز، بی توجــه بــه ایــن ســازوکارهای نویــن، می نالنــد از این کــه 
گــروه از  جوهــرٔه علــم و دانشــگاه بــا فشــار بــر مقاله نویســی از درون تهــی شــده اســت. هــر دو 

ایــن واقعیــت نویــن دورنــد.

کتابــم بــا عنوان  ع ر.ک. بــه  Emergent phenomenon   ۱ بــرای توصیــف ایــن موضــو
مبانــی تفکــر در علــوم فیزیکــی، انتشــار الکترونیکــی.
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Transition conditions /  گذار ۲ شرایط 
کــم جمعیــت، بــا توجــه بــه ابعــاد  کشــورهای  کــه تعریــف بشــود  گونــه هــم   حــد آســتانه هــر 
گســتردٔه علــم نویــن، از آن بــه دور خواهنــد بــود چــون عــدد مطلــق شــاخص ها هــم  بســیار 
گــر تنهــا فیزیــک را بــه عنــوان یــک علــم نویــن در نظــر بگیریــم  نقــش تعیین کننــده ای دارد. ا
کــه فعــال بــودن در همــٔه زمینه  هــا  کدگــذاری شــده متوجــه می شــویم  بــا حــدود 4000 شــاخٔه 
کشــورهای  کــه در اختیــار  چــه تعــداد نیــروی انســانی و چــه تــوان مالــی و مدیریتــی می طلبــد 
کنــد.  کوچــک نیســت -بلکــه شــاید هیــچ کشــوری بــه تنهایــی نمی توانــد چنیــن توانــی ایجــاد 
کشــورهای دیگــر و بــا پذیــرش  گزیــر در مشــارکت بــا  کوچــک بــه نا کشــورهای  از ایــن جهــت 
کشــورهایی  آنچــه قبــاًل »روال« در اجتمــاع علمــی نامیــدم دارای ایــن اجتمــاع می شــوند. 
ماننــد ســنگاپور، حتــی تایــوان بــا حــدود 24 میلیــون جمعیــت، اتریــش، ســوئیس، و اســرائیل 
کشــورهایی  گــر از  هــر یــک بــا حــدود ۷ میلیــون جمعیــت در ایــن شــرایط اند. بنابرایــن، ا
کشــورهایی اســت  کــه در آنهــا اجتمــاع علمــی شــکل نگرفتــه اســت منظــورم  صحبــت می کنــم 
کــه روال هــای مرســوم یــک اجتمــاع علمــی در آهــا مراعــات نمی شــود. ایــران ایــن چنیــن 
اســت. غفلــت از ایــن روال هــا هــم در سیاســت مداران دیــده می شــود و هــم در دانشــگران 
گفــت علــم نویــن را  ــه ایــن معنــی، جامعــٔه مــا از  علــم نویــن غافــل اســت، و می شــود  مــا. ب
ــای  ــی نیازه ــردن آن در بعض کارب ــه  ــگاه ها و ب ــم در دانش ــل عل ــا نق ــا ب ــور م کش ــد.  نمی شناس
گــذار بــه علمی شــدن اســت. در ایــن دوره  بایــد انتظــار  اجتماعــی بــه ویــژه دفاعــی، در دورٔه 
گذشــته  ســال های  در  بهانه هایــی  بــه  تا کنــون  داشــت.  را  گونــی  گونا نابهنجاری هــای 
کتــاب ســندرم دورٔه نقــل دربردارنــدٔه  بــه نمونه هایــی از ایــن نابهنجاری هــا پرداختــه ام. 

مجموعــه ای از ایــن نابهنجاری هــا اســت.
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Distinctive policies / ۳ سیاست گذاری متمایز
در نبــود اجتمــاع علمــی رابطــٔه دانشــگران و پژوهشــگران بــا جامعــه و بــا بخــش سیاســی 
ناخوشــایندی  رفتــاری  اختالل هــای  واســطه،  ایــن  نبــود  در  می شــود.  بی واســطه  کشــور 
کــه فرآینــد رشــد علــم را  میــان دانشــگران و نا دانشــگران و مدیــران جامعــه روی می دهــد 
کــه ســابقٔه نوعــی علــم  کشــوری ماننــد ایــران  در جامعــه نابســامان می کنــد. بــه ویــژه در 
گرفتــه اســت، و  پیشــامدرن دارد، بــه روال هــا و فرهنــگ آن در طــول چنــد صــد ســال خــو 
روال هــای علــم نویــن را هــم نمی شناســد. بــه همیــن دلیــل توجــه بــه علت هــای مجموعــٔه 
کشــوری ماننــد ایــران حیاتــی  ایــن نابســامانی ها، یــا ســندرم، در تعییــن سیاســت های علمــی 
ــه شــرایط نبــود اجتمــاع علمــی در ایــران بــه سیاســت های نا مناســب  اســت؛ و بی توجهــی ب
کــه سیاســت گذاری علــم و فنــاوری را  کشــور مــا اســت  می انجامــد. وجــود همیــن ســندرم در 
کــه مــا در تاریــخ مــدرن خودمــان  کشــورهای صنعتــی متمایــز می کنــد؛ نکتــه ای  در ایــران از 

از آن غافــل بوده ایــم! 

گونــه  کــه اجتمــاع علمــی هنــوز شــکل نگرفتــه اســت نمی تــوان همــان  کشــوری  بنابرایــن، در 
کشــور صنعتــی. توجــه بی واســطه بــه نابســامانی ها، و  کــه در یــک  کــرد  سیاســت گذاری 
اقــدام بــه دفــِع بی واســطٔه آنهــا، بــدون توجــه بــه عــوارض ناشــی از نبــود اجتمــاع علمــی، آثــار 
کشــور مــا داشــته اســت از جملــه؛ پیشــنهاد ادغــام دو دانشــگاه صنعتــی شــریف  مضحکــی در 
و اصفهــان بــه منظــور نتیجــٔه بهتــر در رتبه بنــدی جهانــی، مضحکــٔهISI و ضریــب تأثیــر در 
ــام  ــی مق ــمندانISIیی، پیش بین ــح آن، دانش ــا تقبی ــان ب ــانی همزم ــوم انس ــای عل ارزیابی ه
گســتردٔه انتحــال و چگونگــی مقابلــه بــا آن  چهــارم شــدن ایــران در علــم جهانــی، پدیــدٔه 
کــردن علــوم، ادعــای  ــا وضــع قانونــی در مجلــس، پیشــنهاد هایی منســوخ بــرای اســالمی  ب
موجــود بــودن همــٔه علــوم در نوشــتارهای دورٔه اســالمی، انتظــار از دانشــگاه بــرای حــل 

مشــکل صنعــت و همزمــان تعییــن بودجــٔه دانشــگاه بــر مبنــای ســرانٔه دانشــجو.
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Conceptual oppositeness / ۴ تقابل مفهومی
گفتمــان   در ایــران بعــد از انقــالب اســالمی بــه نظــر می رســد اجتمــاع علمــی، و در نتیجــه 
علــم، دســت کم در بعضــی زمینه هــا، در حــال شــکل گیری اســت و جوانه هایــی، هــر چنــد 
شــکننده، دیــده می شــود. امــا، مفهوم هــای غالــب در رفتــار علمــی مــا هنــوز همان هایــی 
گرفتــه و از شــروع دوران انحطــاط مــا  کــه در دوران علــم پیشــامدرن در ذهــن مــا شــکل  اســت 
کــه در مدل هــای  بعــد از ســلجوقیان بــه صــورت متصلــب منجمــد شــده اســت. مفهوم هایــی 
ــا  ــز مفهوم هــای متناظــر ب ــم نویــن برســاخته شــده، و نی ــرای درک عل ــم ب شــبه اقتصادی عل
کــه علــم مــدرن را بــه وجــود آورده اســت، در علــم پیشــامدرن  مبانــی تفکــر در علــوم فیزیکــی 
مــا غایــب اســت و همگــی ناشــی از برآمــده2 بــودن ایــن پدیــدٔه اجتماعــی پیچیــده اســت. 
گاهــی تضــاد میــان دو مجموعــٔه مفهوم هــای بیانگــر علــم مــدرن  گاهــی از ایــن اختــالف و  ناآ
کــه از روان شناســی تفکــر می شناســیم۳، مانعــی جــدی در تعریــف  و پیشــامدرن، همان گونــه 
کارآمــد مــا بــرای علــم و فنــاوری در هــر ســطحی، و نیــز پیوســتن مــا  و اجــرای سیاســت های 

بــه اجتمــاع علمــی جهــان، می شــود.

مفهوم هایــی ماننــد اعتبــار علمــی، رابطــٔه دادوســتدی در اجتمــاع علمــی، دانشــگر در مقابــل 
کاالی عمومــی،  دانشــمند، رفتــار بخردانــٔه دانشــگر، دانشــگر منفعت طلــب، علــم بــه عنــوان 
چرخــٔه اعتبــار، چرخــٔه پذیرفتگــی، رابطــٔه دادوســتدی اطالعــات- اعتبار، رابطٔه دادوســتدی 
گزینــش بخردانــه، و دانــش در مقابــل علــم همگــی مفهوم هایــی هســتند  خدمات-منابــع، 
ــه طــور مثــال  ــر ب گ ــرد آن در جامعــٔه بــدون اجتمــاع علمــی توجــه داشــت. ا کارب ــه  ــد ب کــه بای
کــه دانشــگر در رابطــٔه دادوســتدی از اجتمــاع  گــون  گونا اعتبــار علمــی، و نیــز پاداش هــای 
ــٔه دانشــگر اســت پــس  علمــی دریافــت می کنــد، یکــی از انگیزه هــای اصلــی در رفتــار بخردان

در نبــود اجتمــاع علمــی دانشــگر انتظــاِر اعتبــار از چــه نهــادی دارد؟

emergent  2
کتــاب مبانــی تفکــر در  کانیتســا و پیامدهــای آن در تفکــر مــا در  ۳  ر.ک. مفهــوم مثلــث 

علــوم فیزیکــی.
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 ۵ واجفت شدگِی اعتبار علمی از اجتماع علمی /
 Decoupling of the scientific recognition from the

scientific community
کــه دانشــگر در رابطــٔه دادوســتدی از  گــون  گونا کــه اعتبــار علمــی، و پاداش هــای  دیدیــم 
اجتمــاع علمــی دریافــت می کنــد، از انگیزه هــای اصلــی در رفتــار بخردانــٔه دانشــگر اســت. 
در نبــود اجتمــاع علمــی دانشــگر بــه ســوی نهاد هــای دیگــر جامعــه مــی رود و از آن انتظــار 
کــه انجــام می دهــد و نتایــج آن را در اختیــار جامعــه قــرار می دهــد  کار علمــی  دارد در ازای 
کنــد. عــالوه بــر ایــن، دانشــگران منفعــت طلــب وسوســه می شــوند از جهــل  اعتبــار دریافــت 
کاالی خــود را بــه بهایــی بســیار بیــش  کننــد و  نادانشــگران و نهادهــای موجــود ســوء اســتفاده 
از آنچــه عــرف جامعه هــای پیشــرفته در حضــور اجتمــاع علمــی اســت بــه جامعــه بفروشــند. 
کــه بــه تقلیــد از نهادهــای علمــی در  کــه نهادهــای علمــی موجــود مــا،  توجــه داشــته باشــیم 
جامعــه ای پیشــرفته بــا اجتمــاع علمــی فعــال و نیــز روال هــای مرســوم اجتمــاع علمــی تأســیس 
ترتیــب،  ایــن  بــه  گول انــد.  معمــواًل  فعالیــت  بــرای  ســالم  روال  تشــخیص  در  شــده اند، 
ــار علمــی از اجتمــاع علمــی  دســت کم یــك  وجــه از قــرارداد دو جانبــه مختــل می شــود -اعتب

واجفــت می شــود.

را در  نتایــج علمــی  کــه جامعــه محــك ســنجش  پذیری  اســت  ایــن  علــت واجفت شــدگی 
کســب اعتبــار و دریافــت پــاداش  اختیــار نــدارد. پــس دانشــگران )منفعــت طلــب( بــرای 
از جامعــه بــه هــر روش غیــر علمــی متوســل می شــوند تــا جامعــه و مدیــران آن را بــه ارزش 
کــه از الزام هــای  کننــد. سیاســت مداران جامعــه هــم،  بــاالی نتایــج علمــی خــود متقاعــد 
اجتمــاع علمــی بی اطالع انــد، چــه دانشــگر باشــند چــه نباشــند، بــا محــك سیاســی نتایــج 
ــار علمــی  ــه در چنیــن جامعــه ای اعتب ک ــه می شــود  ــد. این گون ــذاری می کنن علمــی را ارزش گ
بــه روش هــای سیاســی، از جملــه ِاســکاِت خصــم، بــه دســت می آیــد و نــه بــر مبنــای نتایــج 
کــه در عــرِف مــا -منطبــق بــر فقاهــت شــیعه- »مــورد وثوق« انــد، یــا  کار علمــی. دانشــگرانی 

کســب می کننــد. کــه هســتند، اعتبــار علمــی هــم  وانمــود می کننــد 
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 ۶ نتایج نامنظوِر۴ واجفت شدگی /
Unintended consequences of the decoupling

کســب اعتبــار علمــی  به هنــگام حضــور اجتمــاع علمــی در یــك جامعــه، دانشــگران پــس از 
روزافــزون شــهرت در جامعــه پیــدا می کننــد و از آن طریــق بــه قــدرت سیاســی، دســت کم 
امــور سیاســت گذاری علــم و فنــاوری و ِســمت های مدیریتــی، دســت پیــدا می کننــد.  در 
کــه جامعــه بــه معنــای عــام در مســند اجتمــاع علمــی می نشــیند رابطه هــا  کشــوری  امــا در 
کــم رنــگ  ــاال را می گیــرد و تشــخیص اهــل اجتمــاِع علمــی  و ضابطه هــای سیاســی دســت ب
کــه در کشــور مــا فــراوان دیــده  می شــود. دلیــل ناهنجاری هــای تشــخیصی در علــم و فنــاوری 
می شــود همیــن اســت: انــواع مــرد علمــی ســال و قــرن، دانشــمندان رســانه ای، فرزانــگان 
بفرمــودٔه حکومتــی، مدرك گرایــی، مصــادرٔه سیاســی مــدارك دانشــگاهی، تلقــی سیاســی-و 
کــز پژوهشــی. در  نــه حتــی مدیریتــی- از ِســمت های علمــی ماننــد رئیــس دانشــگاه و مرا
کــه متوجــه می شــویم نهادهایــی بــه وجــود آمده انــد  همیــن نبــوِد اجتمــاع علمــی اســت 
کــه بــا اســتفاده از خــالء نبــود اجتمــاع علمــی از روش هــای مرســوم در مافیــای سیاســی دنیــا 
ــدن« قــدرت سیاســی از طریــق  ــاًل »خری کســب وجهــه و قــدرت اســتفاده می کننــد. مث ــرای  ب
گونــه  »فــروش« مــدرك تحصیلــِی مقطع هــای مختلــف بــه جاه طلبــان سیاســی یکــی از ایــن 
کشــور دارد. کــه شــدت آن بســتگی بــه ضعــف اجتمــاع علمــی در  پدیده هــای ناهنجــار اســت 

کشــوری حضــور نــدارد، دانشــگران یــا بایــد بــه فکــر اعتبــار در اجتمــاع  وقتــی اجتمــاع علمــی در 
کشــور از ســوی  کــه اعتبــار در داخــل  علمــی بین المللــی باشــند، یــا بــه ایــن ســو متمایــل شــوند 
ــار  ــب اعتب کس ــرای  ــس ب ــد. پ کنن ــب  کس ــی،  ــه مذهب ــی و چ ــه سیاس ــی، چ ــای غیر علم نهاده
کــه در اجتمــاع علمــی پیشــرفته بیگانــه اســت و ویژگــی محلــی  روش هایــی ابــداع می شــود 
انــواع روش هــای  بیشــتر  منفعــت  کســِب  بــرای  ابداع هــای محلــی  ایــن  در  پیــدا می کنــد. 
مصــادرٔه احساســات مذهبــی، ملــی، و عاطفــه ای دیــده شــده اســت. مثــاًل مصــادرٔه احســاس 
کشــورمان باعــث شــده اســت بســیاری ادعاهــای عجیــب و ناســالم  عقب ماندگــی تاریخــی 
علمــی کننــد و از طریــق رســانه ها یــا مدیــران ارشــد سیاســی کشــور اعتبــار »علمــی« کســب کنند.

کاربــرد فــراوان در علــوم انســانی؛ وقتــی نتیجــٔه  4  اصطالحــی در جامعه شناســی بــا 
کــه مــورد نظــر سیاســت گذاران یــا  یــک سیاســت منجــر بــه نتیجــه ای می شــود 

کار مــی رود. عامــالن اجرایــی نبــوده اســت ایــن مفهــوم بــه 
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کاالی عمومی /  ۷ علم به عنوان 
Scientific knowledge as a public good

کنــد. مثــاًل  کــس بتوانــد از آن اســتفاده  کــه در اختیــار همــه باشــد و هــر  کاالیــی عمومــی اســت 
کاالی عمومــی اســت؛ همــه می تواننــد از  ــا بوســتان های شــهری  کیــزه در شــهرها ی هــوای پا
کــس تــوان اســتفاده از  گرچــه شــاید هــر  کاالی عمومــی اســت  کــوه هــم  کننــد.  آن اســتفاده 
کاالی  ــا دانــش بــه عنــوان یــك  کــه از علــم ی ــورد باشــد. امــا هنگامــی  کوه ن ــدارد مگــر  آن را ن
عمومــی صحبــت می کنیــم بایــد بــه چگونگــی و جمعیــت توانــا در اســتفاده از آن توجــه 
کــه منظــور از علــم در ایــن جــا دانــش اســت نــه آن  داشــته باشــیم؛ و نیــز توجــه داشــته باشــیم 
کاالی عمومــی  کــه صنعــت یــک  گونــه  کــه در آن دانــش آفریــده می شــود؛ همــان  فرآینــدی 
ــداد  ــی برون ــم نوع ــش ه ــد، دان ــه باش ــار هم ــد در اختی ــی می توان ــای صنعت کااله ــا  ــت ام نیس
کــه  کاالیــی عمومــی اســت  صریــح وکتبــی فرآینــد علمــی اســت. در ایــن معنــی، علم/دانــش 
کشــف های دانشــگران اســت و در اختیــار همــه. حتــی بیــش از ایــن،  نتیجــٔه ابداع هــا و 

ــت. ــی دانس کاالی عموم ــوان  ــم می ت ــی را ه ــای علم ــا و روش ه روال ه

کــه اجتمــاع علمــی وجــود دارد  کاال را دارنــد؟ جایــی  از ایــن  تــوان اســتفاده  آیــا همــگان 
کــه تــوان اســتفاده از آن دانــش را داشــته باشــد  کاال بــرای هــر عضــو  امــکان اســتفاده از ایــن 
کاال و تبدیــل آن بــه  وجــود دارد. تــوان دانش آفرینــی دانشــگران چگونگــی اســتفاده از ایــن 
کاال  کــه اجتمــاع علمــی وجــود نــدارد ایــن  ســود نمادیــن صریــح را تعییــن می کنــد. جایــی 
ــرای اعضــای اجتمــاع  کاالیــی خــاص ب نقــش عمومــی خــود را از دســت می دهــد و می شــود 
کــه عضــو اجتمــاع علمــی جهانــی باشــند. پــس ایــن  کشــورهای خــاص یــا دانشــگرانی  علمــِی 
ــد و  کــه اجتمــاع علمــی دارن کشــورهای صنعتــی اســت  ــار تعــداد اندکــی از  ــًا در اختی کاال صرف
کاال را بــه انــواع ســرمایه های نمادیــن و نانمادیــن اقتصــادی  می تواننــد بــا نــوآوری ایــن 
گرچــه دانشــگران  کاال محروم انــد،  کننــد. کشــورهای جهــان ســوم در اســتفاده از ایــن  تبدیــل 
کاال را دارنــد. تــوان فــردی دانشــگر بــه معنــی تــوان جامعــه در  آنهــا تــوان اســتفاده از ایــن 
کاال موکــول اســت بــه سیاســت گذاری و اجــرای  کاال نیســت؛ اســتفاده از ایــن  اســتفاده از ایــن 

کشــور مــا از ایــن سیاســت ها غافــل اســت.  سیاســت های هوشــمندانه. 
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کاالی عمومی نیست /  ۸ دانش ضمنی 
Tacit knowledge is not a public good

کــه دانش ضمنــی و ســرمایٔه نمادین  کــردم  کیــد  در بخــش مدل هــای شــبه اقتصــادی علــم تأ
کــه  ضمنــی در مدل هــای هدف-وســیله-نتیجه مخفــی مانــده اســت. شــاید بــه ایــن دلیــل 
واضعــان آن وابســته اند بــه اجتمــاع علمــی جهانــی؛ در نتیجــه بــه تأاثیــر فقــدان ایــن دانــش 
کــه اجتمــاع علمــی نــدارد بی توجه انــد. دانــش صریــح و مکتــوب منتــج  کشــوری  ضمنــی در 
کــه  کــه دانــِش ضمنــی در آن نقــش تعیین کننــده ای دارد. هنگامــی  گفتمــاِن علــم اســت  از 
ــش  ــال دان ــت. انتق ــری نیس ــم خب ــی ه ــش ضمن ــن دان ــت از ای ــود اس ــی ناموج ــاع علم اجتم
صریــح، دانــش مکتــوب، در غیــاب دانــش ضمنــی همــواره ناقــص اســت، شــبیه بــه خریــد 
کتابــم  کارخانــه بــدون در اختیــار داشــتن دانــش فنــی! عنــوان ســندرم دورٔه نقــل در  یــک 

ناظــر بــه همیــن نکتــه اســت.

کاالی عمومــی  بــا توجــه بــه نقــش دانــش ضمنــی، نمی تــوان تعبیــر دانــش علمــی بــه معنــی 
ــوم  ــان س ــورهای جه کش ــت.  ــرط پذیرف ــد و ش ــدون قی ــم ب ــبه اقتصادی عل ــای ش را در مدل ه
ــه  ک ــی،  ــی بین الملل کاالی عموم ــن  ــتفاده از ای ــه اس ک ــد  ــراف ندارن ــت اش ــن واقعی ــه ای ــی ب گاه
دانــش بشــری نــام دارد، مســتلزم چــه ابــزار و لوازمــی اســت؛ و تــازه در بهتریــن شــرایط کــه بتوان 
کــرد، تنهــا دانــش صریــح منتقــل شــده اســت؛ دانــش ضمنــی و  ایــن دانــش را درك و منتقــل 
ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی و توانایــی دانشــگران در اجتمــاع علمــی بین المللــی قابــل انتقــال 
نیســت. ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی را تنهــا می تــوان بــا تمریــن فرآینــد هدف-وســیله- نتیجــه 
کــه ایــن دیگــر یك کاالی عمومی نیســت. کشــورهای جهان ســوم که کوشــیده اند  کــرد،  کســب 
کــه نقــل  ــٔه نقــل دانــش،  کثــرًا در بهتریــن شــرایط در مرحل کننــد ا کشــور خــود وارد  ــه  ــم را ب عل
نتیجــه در چارچــوب هدف-وســیله- نتیجــه اســت، متوقــف شــده اند و بــه فکــر ایجــاد دانــش 
ج بــه ســبکی  ضمنــی و تمرکــز بــر ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی نیفتاده  انــد. اعــزام دانشــجو بــه خــار
کــه در صدســال گذشــتٔه ایــران مرســوم بــوده اســت همیشــه همــراه بــا ایــن بی توجهــی بــه نقش 
کــه ایــران نیــاز دارد توجــه بــه آمــوزش و  ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی بــوده اســت. چرخــش بینشــی 
کشــور در تمــام ســطوح همــراه بــا مشــارکت فعــال دراجتمــاع علمــی جهانــی  پژوهــش مورد نیــاز 
گــذار نشــود فرآینــد هــدف- اســت؛ تــا ایــن چرخــش در سیاســت های علــم و فنــاوری مــا تأثیــر 

وســیله-نتیجه معیــوب اســت، علــم پــا نگرفتــه اســت، و از دانــش ضمنی خبری نخواهــد بود. 
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گرٔه ایدئولوژیک و مدیریت علم /  ۹ 
 Ideological muddle and science management

در غیــاب اجتمــاع علمــی نــه از دانــِش علمــِی ضمنــی خبــری هســت، نــه از ســازوکار روال هــای 
درون اجتمــاع علمــی، و نــه از فرآینــد هدف-وســیله-نتیجه. از ایــن رو، بــرای درک »علــم« 
کــه درکشــوری مثــل ایــران تجربــه می شــود هیــچ یــک از مدل های شــبه-اقتصادی  گونــه  آن 
کار نمی آیــد؛ فــرض بنیــادی ایــن مدل هــا امــا معتبــر اســت: دانشــگر انســانی اســت  علــم بــه 
کــه در هــر فعالیــت دنبــال ســود اســت. چــون ایــن ســود نمی توانــد بــا واســطٔه  منفعــت  طلــب 
اجتمــاع علمــی تعریــف و محقــق شــود دانشــگر ایرانــی بــه هــر نهــاد دیگــری از جملــه بخــش 
سیاســی بــرای کســب منفعــت متوســل می شــود. ایدئولــوژِی یــا طریقــِت حکمرانــی مــا، مبتنی 
ــرای امتیازگیری هــای شــخصی  ــا قرائتــی خــاص، فضایــی ایجــاد می کنــد ب ــر فقــه شــیعه ب ب
کــه بــا مفهــوم »ِثَقــٔه« )مــورد وثــوق بــودن( مرتبــط اســت؛ ایــن امتیاز گیــری متمایــز اســت 
ــه«  ــا »وثوقان ــی« ی ــاز وثوق ــوم را »امتی ــن مفه ــد ای ــدرن؛ بگذاری ــاد م ــت در اقتص ــوم ران از مفه
بنامــم. دانشــگران، در ایــراِن بــدون اجتمــاع علمــی، می کوشــند بــرای منفعــت بیشــتر خــود 
کننــد، بــه  کســب  را مــورد وثــوق حمکرانــان نشــان بدهنــد تــا اعتبــار بیشــتری در جامعــه 
کننــد، چــه بــه  امکانــات بیشــتری دسترســی داشــته باشــند، و وثوقانــٔه بیشــتری دریافــت 
ع درآمــد و اعتبــار دیگــر. همیــن طــور حکمرانــان هــر بــار بــه دانشــگران  صــورت تیــول یــا هــر نــو
کــه در اجتمــاع  کســانی  نیــاز دارنــد بــه دانشــگران مــورد وثــوق خــود مراجعــه می کننــد و نــه بــه 

علمــی اعتبــار داشــته باشــند. 

حکمرانــان مــا در تصمیم گیری هــای مدیریتــی، از جملــه نصــب مدیــران علمــی در جامعــه و 
نیــز مشــورت های علمــی، بــه طــور طبیعــی بــه ضابطه هــای ایدئولوژیــك و طریقتــی متوســل 
می شــوند. مــالِك تشــخیِص شایســتگی، درســتی یــا نادرســتی، حــق یــا نــا حــق، در این گونــه 
بــا ســازوکارهای مرســوم در اجتمــاع  الزامــًا  کــه  انتصاب هــا ضابطه هــای طریقتــی اســت، 
کشــور ظاهــر  گــره ای در توســعٔه علمــی  علمــی ســازگاری نــدارد. ایــن ناســازگاری ها بــه صــورت 
گره هــای ایدئولوژیکــی بیــش از هــر چیــز ناشــی از نبــود اجتمــاع علمــی اســت و  می شــود. ایــن 
کــه مدیریــت علــم بــر مبنــای  نــه اشــتباه سیاســت مداران در تصمیم گیــری. از همیــن روســت 

کنــد.  کمــک  کشــور  ایــن امتیازهــای وثوقــی نمی توانــد بــه توســعٔه علمــی 
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گاهی قومی / گاهی حرفه ای، آ  ۱۰ آ
    Professional awareness, cult awareness

برنامه ریــزی و اجــرا بخــش جدایی ناپذیــر زندگــی در جامعه هــای پیچیــدٔه امــروزی اســت. 
ایــن برنامه ریزی هــا و نیــز اجــرای آنهــا هم،گرچــه بخشــی از سیاســت های اقتصــادی خــرد 
کالن در جامعــه اســت، بــه شــدت متأثــر از مفهــوم علــم مــدرن اســت. مفهــوم حرفه گرایــی  و 
کــه بــه حرفــٔه دانشــگری در حضــور  در ایــن بافتــار هــم از حرفــه ای بــودن در علــم متأثــر اســت 
گاهــی حرفــه ای  اجتمــاع علمــی معنــی می دهــد. انســان خردمنــد نویــن متأثــر از مفهــوم علــم آ
گاهــی مشــکل ها و مســئله های جامعــه را درک می کنــد،  کــرده اســت، بــر مبنــای ایــن آ پیــدا 
کشــورهای پیشــرفتٔه  گاهــی حرفــه ای در  بــرای رفــع آن برنامه ریــزی و اجــرا می کنــد. آ و 
کــه رفتــار مبتنــی  کــه در آنهــا حضــور اجتمــاع علمــی ســابقه دارد، امــری بدیهــی اســت  علمــی، 
بــر آن ذاتــی مردمانشــان شــده، و حرفه گرایــی نیــز ســابقٔه طوالنــی دارد. ایــن حرفه گرایــی 
کل جامعــه، و نــه فقــط اجتمــاع علمــی، رســوخ  نویــن بــا مفهــوم علــم عجیــن شــده و بــه 
گاهــی حرفــه ای در همــٔه تصمیم هــای مدیریتــی و اداری  کــه آ کــرده اســت. از ایــن رو اســت 

کشــورهای پیشــرفته نقــش اساســی دارد. 

در غیــاب اجتمــاع علمــی حرفه گرایــی رنــگ می بــازد و مفاهیــم دیگــر، بســته بــه مــورد، 
گاهــی قومــی  ــه ایــران، آ کشــورهای جهــان ســوم، از جمل جــای آن را می گیــرد. در بســیاری 
گاهــی ایدئولوژیــك، مرتبــط بــا افــراد وابســته بــه ایدئولــوژی یــا قرائــت خــاص از اســالم،  یــا آ
کــم باشــد بــه هنــگام نصــب مدیــران در درجــٔه  گاهــی قومــی حا جانشــین آن اســت. هــرگاه آ
کــه در ایــران بســیار رایــج اســت. مدیــران قومــی  اول بــه وابســتگی قومــی توجــه می شــود 
ــاالی مدیریتــی. در  ــرای حفــظ منافــع قومــی سیاســت گذاران و رده هــای ب ــزاری هســتند ب اب
گاهــی اعتقــادی و  کمابیــش بــه آ گاهــی قومــی جــای خــود را  دوران بعــد از انقــالب اســالمی آ
گاهــی انجمنــی و هیاتــی داده اســت. بــا توجــه بــه ایــن مناســبات اجتماعــی  ایدئولوژیــك یــا آ
ــرفته  ــورهای پیش کش ــدل  ــای م ــر مبن ــاوری ب ــم و فن ــت گذاری های عل ــال سیاس ــد از اعم بای
گاهــی ایدئولوژیــك الزامــًا بــه معنــی جــدا نبــودن دیــن از سیاســت نیســت؛  برحــذر بــود. ایــن آ

گاهــی حرفــه ای بــه معنــی پذیــرش علــم بــه جــای مذهــب نیســت.  کــه آ همان طــور 
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پــس از انقــالب اســالمی مفهــوم ضابطــه بــاب شــد تــا جایگزیــن رابطــه در اســتخدام ها شــود. 
کــه  ــا بی واســطٔه رابطــه، خــود را بــا ضابطه هــا،  پــس از آن متقاضیــان، بــه واســطٔه رابطــه  ی
کــه اجتمــاع  همگــی مکانیکــی بودنــد، بــه راحتــی تطبیــق دادنــد. در نبــود حرفه گرایــی، 
علمــی بهتریــن نمــود مــدرن آن اســت، ضابطــه نقــش تســهیل گری را بــرای رابطــه بــه عهــده 
گاهــی حرفــه ای بــرود، تشــخیص  گرفــت. بــه ایــن ترتیــب، جامعــه نتوانســت بــه ســمت آ
حرفــه ای نتوانســت پــا بگیــرد، و همــان ضابطه هــا مانــع جــدی شــدند بــرای توســعٔه اداری 
گزینــش دانشــجو، در اســتخدام هیئــت علمــی، و حتــی در  کــه در  ع ســئوال هایی  کشــور. نــو
آموزش هــای »دانــش افزایــی« در دانشــگاه ها مرســوم اســت از جنــس فروکاهیــدن ضابطــه 
گاهــی حرفــه ای و نیــز »ِثَقــٔه«،  گاهــی قومــی« در مقابــل آ بــه رابطــه اســت. تأثیــر دو مفهــوم »آ
ــت  ــه ای در مدیری ــخیص حرف ــن تش ــح دادم، در پانگرفت ــی توضی ــت های قبل ــه در یادداش ک
ــه ای اســت  ــوده اســت و ایــن نمون کشــور، چشــمگیر ب ــم  ــه تنهــا در مدیریــت عل جامعــه، و ن

دیگــر از نتیجه هــای نامنظــور در حکمرانــی مــا در جمهــوری اســالمی.         

ســازمان  اســت.  بســیار  حرفــه ای  تشــخیص  بــه  مــا  حکمرانــان  بی توجهــی  بــرای  مثــال 
ــه  ک ــرده اســت  ک ــالغ  ــی را اب کشــور در یــک دوره ایــن ضابطــٔه قانون مدیریــت و برنامه ریــزی 
غ التحصیــل  کــه فار کســی می توانــد در معاونــت پژوهشــی وزارت علــوم اســتخدام شــود  تنهــا 
کــه بــه ظاهــر  گرایــش پژوهشــگری باشــد؛ ضابطــه ای  کارشناســی در رشــتٔه جامعه شناســی بــا 
ــرا  ــری حرفه گ ــر مدی گ ــه ا ــل از اینک ــت. غاف ــه اس ع ضابط ــو ــه دارد و از ن ــی توج ــه حرفه گرای ب
ــن  ــت ای ــب تر اس ــر مناس ــته ای دیگ ــی از رش ــی داوطلب کارشناس ــمتی  ــرای س ــخیص داد ب تش
کــه  کارشناســی  تشــخیص بــه مراتــب بــرای بهــره وری اداری مناســب تر اســت تــا اســتخدام 
گرایــش پژوهشــگری اســت. مضافــًا این کــه راه  غ التحصیــل جامعه شناســی بــا  تصادفــًا فار
ــخیص  ــای تش ــد ج ــه ای نمی توان ــا ضابط ــه ی ــچ رابط ــود. هی ــاز می ش ــه ب ــال رابط ــرای اعم ب
اهــل حرفــه را در اجتمــاع علمــی بگیــرد. سیاســت های علمــی مــا در نبــود اجتمــاع علمــی، 
کاآمــد بــوده و  و در بی توجهــی بــه تشــخیِص مبتنــی بــر روال هــای اجتمــاع علمــی، بســیار نا

مانــع توســعٔه علمــی شــده اســت.



بخش دوم: علم در جامعه های بدون اجتماع علمی  | 4۳

 ۱۲ جامعٔه تک زمان یا همگن زمانی /
Monochronic or time homogeneous society

کــه خــود مولــد مفاهیــم انتزاعــی در علــوم و فنــاوری و مولــد محصــوالت ملمــوس  جامعــه ای 
ــه وجــود آورده و  فنــاوری اســت فرهنــگ اســتفاده از همیــن مفاهیــم و محصــوالت را هــم ب
همیــن فرهنــگ رفتــاِر مــردم آن جامعــه را نیــز شــکل داده اســت. بــه ایــن معنــی، جامعــه در 
ــگ  ــاوری، و فرهن ــوالت فن ــی، محص ــای مفهوم ــا ابداع ه ــان ب ــت و همزم ــودش اس ــان خ زم
ــه ســال و دهــه.  ــی آن قــرن اســت ن ــه مقیــاس زمان ک ــد؛ رشــدی  ــا آنهــا رشــد می کن مرتبــط ب
ــك- ــٔه ت ــم جامع ــه ای را مایل ــن جامع ــت. چنی ــوده اس ــن ب ــته چنی گذش ــرن  ــش ق ــا در ش اروپ

کمــی متفــاوت اســت از  زمــان، یــا جامعــٔه همگــن زمانــی بنامــم. ایــن مفهــوم تک زمانــی 
کار بــرده ام. در چنیــن جامعــه ای  کــه در عنــوان بــه  معنــی رایــج آن در معــادل انگلیســی 
نزاعــی ناشــی از دوگانگــی و چند گانگــی نظــام مفهومــی، چندگانگــی فرهنگــی بــه معنــی 
گفتمــان درون اجتمــاع علمــی.  ســنتی یــا نویــن، و چندگانگــی اقتصــادی وجــود نــدارد، مگــر 
کشــورهای غربــی پــا بــه پــای ظهــور یــا »برآمــدن« علــم نویــن مدنّیــِت خــود را با دســتاوردهای 
ــد و نزاع هــای مفهومــی و نزاع هــای ناشــی از ظهــور مفاهیــم  ــاوری تطبیــق داده ان ــم و فن عل
گذاشــته اند،  و بینش هــای جدیــد و بــه َتبــع آن قدرت هــای اجتماعــی جدیــد را پشــت ســر 
ــد  گرچــه ایــن دنیــای جدی ــه ریشــه در ســنت خودشــان دارد.  ک ــد  زاینــدٔه دنیــای جدیدی ان
زاییــدٔه  آنچــه هســت  اســت، هــر  بــا دنیــای ســنتی خــودش متفــاوت  و  اســت  دگرشــکل 
گذشــته را و هــر  گذشــته اســت، وارداتــی نیســت، و  گذشــته اســت و تکامــل   جدیــدی از بطــن 
ــه فــردی  کــرده و دینامیــک رشــد منحصــر ب کنــون خــود حــل  ــوده در ا ــی ب آنچــه هــم واردات
گذشــتٔه آن جامعــه اســت. تغییــر  کــرده اســت. فرهنــگ جدیــد زاییــدٔه فرهنــگ  را ایجــاد 
ــه مفهــوم تومــاس  ــر ب گ فرهنگــی پیوســته در طــول چنــد ســده اتفــاق افتــاده اســت. حتــی ا
کوهــن انقــالب علمــی هــم اتفــاق افتــاده اســت، و بــه تبــع آن انقــالب مفهومــی و رفتــاری، بــاز 
هــم وجــود معتقــدان بــه فرهنــگ قبلــی را در جامعــٔه جدیــد نمی تــوان بــه عنــوان حضــوری 
ــا توجــه بــه پیوســتگی تغییــرات فرهنگــی، و درون زا  کــرد. ب ناهمزمــان از دو فرهنــگ تلقــی 
برآمــدن  یــا همگــن فرهنگــی می نامــم.  بــا فرهنــِگ تك-زمــان  را جامعــه ای  بــودن، آن 
اجتمــاع علمــی و روال هــای آن در چنیــن جامعه هایــی فرآینــدی تکاملــی و درون زاد اســت.
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کشــورهای اســالمی بــه ویــژه ایــران، بر خــالف جامعه هــای تك-زمــان، وضعیــت فرهنگــی  در 
و دینامیــک آن ماهیــت متفاوتــی دارد. ســنت دیرینــه و ریشــه دار علمــی همــراه بــا مفاهیــم 
زیربنایــی در طــول هــزاران ســال پدیــد آمــده اســت. ایــن ســنت ها و مفاهیــم بــه باورهایــی 
کــه در هشــت صد ســال اخیــر،  تبدیــل شــده اســت بســیار ریشــه دار و نامنعطــف؛ بــه خصــوص 
گــذر از دورٔه روشــنگری اســالمی در دوران آل  بویــه و شــروع انحطــاط فکــری از اواســط  پــس از 
کــد شــده، مفاهیــم  ــا اســتیالی ســلجوقیان و تأســیس نظامیه هــا، ســنت ها را قــرن پنجــم ب
کشــیده شــده اســت. حضیــض  ناپویــا و در نتیجــه متصلــب شــده، و جامعــه بــه انحطــاط 
ایــن انحطــاط را در ایــران در اواخــر دورٔه قاجــار شــاهد بوده ایــم. پــس از آشــنایی مــا بــا 
کشــور مــا  غــرب و پیشــرفت های علمــی و اقتــدار بی بدیــل آن شــرایطی بســیار اســتثنایی در 
کشــور مــا شــده بی اینکــه  گــون وارد  گونا فراهــم شــده اســت. مفاهیــم و تولیــدات فنــاوری 
کمابیــش  کنــار بزنــد. حتــی نهادهــای ســنتی  توانســته باشــد مفاهیــم و تولیــدات قبلــی را 
کشــاورزی مــدرن  ــزار  کتورهــا و اب کنــار ترا کنــار نهادهــای نویــن. هنــوز در  پابرجــا هســتند در 
کار مــی رود؛ هنــوز معمــاری چنــد  خیــش و روش هــای ســنتی آبیــاری چنــد هــزار ســاله بــه 
هــزار ســالٔه مــا درکنــار معمــاری مــدرن حضــور دارد؛ هنــوز روش هــا و مفاهیــم حکمرانــی ســنتی 
کنــار مفاهیــم و روش هــای حکمرانــی مــدرن مشــاهده می شــود؛   شاهنشــاهی و اقتدارگــرا در 
گذشــتٔه مــا و منســوخ شــده باشــد، یــا باورهــای  کــه میــراث  کمتــر بــه مفهومــی بر می خوریــم 
کشــور شــده اســت و  کنــار آنهــا مفاهیــم نویــن دیگــر وارد  متناظــر آن منســوخ شــده باشــد؛ در 
ــکی  ــزات پزش ــتاوردهای تجهی ــن دس ــار آخری کن ــی رود. در  کار م ــه  ــط ب ــه غل ــا ب ــت ی ــه درس ب
کار  گــرم و ســرد را مــردم و پزشــکان ســنتی بــه  ماننــد اســکوئید و اف ام  آر آی هنــوز مفاهیــم 
کنــار اقتصــاد ســنتی بــازار، اقتصــاد روســتایی، مفاهیــم اقتصــادی نویــن مبتنــی  می برنــد. در 
ــه یــك  کار مــی رود. ب ــه  ــا ب ــر فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد دانش-بنیــان و شــرکت های نوپ ب
کنــار  معنــی، مفاهیــم باســتانی و ســنتی بــه مفاهیــم نویــن متحــول نشــده اند، بلکــه همــه در 
هــم بــه صــورت متصلــب موجودنــد و نقــش فعــال در جامعــه دارنــد، چــه در تعــارض باشــند و 

چــه در توافــق. و بــه همیــن معنــی جامعــٔه مــا چندگــن اســت. 
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گاری  کتــور را می بینیــم، تفــاوت  مــا در جامعــٔه چندزمــان یــا چندگــن خــود تفــاوت خیــش و ترا
و هواپیمــا را می بینیــم، امــا ارتبــاط ایــن تفــاوت میــان اشــیاء را بــا تفــاوت میــان مفهوم هایــی 
کــم دموکــرات، برکشــیدن افــراد »مــورد وثــوق« و  کــم عــادل و حا ماننــد نقــل و عقــل، حا
نمی دانیــم،  را  و مدیــر  رئیــس  میــان  تفــاوت  نمی کنیــم؛  را درک  »متخصــص حرفــه ای« 
ــا بنــگاه«  ــا »در تیــول قــراردادن نهــاد ی ــا بنــگاه« را ب کــردن یــک نهــاد ی تفــاوت میــان »اداره 
الئیســم،  اباحه گــری،  ناسوتی گری)سکوالریســم(،  ماننــد  واژه هایــی  نمی کنیــم.  درک 
کار می گیریــم و بــه ســلیقٔه خــود مصــادرٔه  کنــار هــم بــه  لیبرالیســم، و موحــد و متعبــد را در 
گروه هــای فرهنگــی متفــاوت، بســته بــه آبشــخور علمــی و فرهنگی شــان،  معنــی می کنیــم. 
فیلســوف،  عالمــه،  دانشــمند،  فاضــل،  واژٔه  می برنــد.  کار  بــه  را  خــود  خــاص  مفاهیــم 
کار مــی  رود بی توجــه بــه اینکــه  کادمیســین بــه  متخصــص، عالــم، دانشــگر، پژوهشــگر، و آ
کــدام مصادیــق تاریخــی و دایــرٔه معنایــی خودشــان را دارنــد. مفاهیــم و ابــزار مربــوط بــه  هــر 
ــدون تعامــل،  ــار یکدیگــر، ب کن ــه زمان هــای مختلــف در  ســنت ها و فرهنگ هــای وابســته ب
کــرده باشــد. مفهــوم »ســندرم دورٔه نقــل«  زنــده اســت، نــه اینکــه برخــی جنبــٔه تاریخــی پیــدا 
کــه در آن مفاهیــم از دوره هــای  گــذاری  بــه ایــن فرهنــگ چند-زمــان بــر می گــردد: دورٔه 
ــه  ک ــی  ــی آموزش ــه معن ــل ب ــن؛ و نق ــا تکوی ــز ی ــرای تمای ــی ب کنش ــچ  ــد بی هی ــون حاظرن گ گونا
گیــری مفهوم هــای مــدرن جامعه هــای تک-زمــان  کتــاب و وام  ــر خوانــدن  مبتنــی اســت ب

و مبــِدع ایــن مفهوم هــا. 

گفتمــان علــم درنگیــرد، تــا تکلیــف مفهوم هــای موجــود در بخشــی از فرهنــگ ســنتی مــا  تــا 
گفتمــان روشــن نشــود، تــا اجتمــاع علمــی  بــا مفهوم هــای جدیــد و ارتبــاط میــان آنهــا در ایــن 
شــکل نگیــرد و بخشــی از مفاهیــِم زنــده بــه تاریــخ تبدیــل نشــود، و تــا تکلیــف مفهوم هــای 
ــا اجتمــاع علمــی جهانــی روشــن نکنیــم، ایــن چندگنــی فرهنگــی بــه همگنــی  خودمــان را ب
گــروه دیگــر را »تکفیــر«  ــه یــک مجموعــه مفهــوم  گــروه وابســته ب تبدیــل نخواهــد شــد؛ هــر 
ــد. ــه می انجام ــر جامع ــه فق ــا ب ــالف هزینه ه ــد، و ات ــه می کن ــرای آن هزین ــه ب ــد، جامع می کن
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گــر بــه ایــن واقعیــت ملغمــٔه مفهومــی توجــه نشــود همــان اشــتباهی  در سیاســت گذاری علــم ا
کــه متخصصــان فروکاســت گرای توســعه در بانــك جهانــی بــا نســخه پیچی  خ می دهــد  ر
گاهــی از اقتصــاد  کشــورهای جهــان ســوم باعــث آن شــدند. در بحث هــای اقتصــادی  بــرای 
کشــورهای جهــان ســوم صحبــت شــده اســت، و نیــز  دوگانــه در تحلیــل وضعیــت اقتصــادی 
از شــکاف میــان اقتصــاد ســنتی و اقتصــاد مــدرن؛ امــا اطــالق دو گانــه جوابگــوی پیچیدگــی 
ــه  ــگ دوگان ــران از فرهن ــل ای ــی مث ــی جوامع ــن در بررس ــت. همچنی ــا نیس ــور م کش ــت  وضعی
کشــور مــا نیســت. بهتــر اســت چند-زمانــی  گویــای واقعیــت  کــه آن نیــز  نــام بــرده شــده اســت 
کیــد بــر  کنیــم. تأ فرهنگــی و اقتصــادی خــود را بپذیریــم و در تحلیل هــای خــود بــه آن توجــه 
کنشــگران در اقتصــاد یــا در فرهنــگ، تفــاوت میــان افــراد روســتایی، بی ســواد  تفــاوت میــان 
کم ســواد، وابســته بــه نظام هــای اعتقــادی قدیمــی از یــك طــرف و افــراد مــدرن شــهری،  یــا 
کــه بایــد در تحلیــل  با ســواد، با ارزش هــا و ســبك زندگــی غربــی از طــرف دیگــر اشــتباهی اســت 
کــم  ــِی مفهومــِی حا ــرد. چند-زمان ک ــه آن توجــه  ــران ب کشــوری مثــل ای وضعیــت اجتماعــی 
کــه  کســانی  ــر جامعــٔه مــا بــه طــور قطــع از ایــن تقســیم بندی تبعیــت نمی کنــد. فراوان انــد  ب
ج تحصیلــی را از بهتریــن دانشــگاه های غــرب  ســبك زندگــی غربــی دارنــد، آخریــن مــدار
کــه متعلــق  گرفته انــد، امــا باورهاشــان و ســاختار ذهنی شــان در مفاهیمــی منعکــس می شــود 
بــه دوران پیشــامدرن اســت. بــه عبــارت دیگــر چند-زمانــی تنهــا ویژگــی جامعــه نیســت، 
ــه ای مبهــم میــان  گون ــه  کــه ذهنشــان ب ــراد هــم هســت: جامعــه و افــرادی  بلکــه ویژگــی اف

مفاهیمــی از دوران هــای متفــاوت و فرهنگ هــای متفــاوت شــناور اســت.

بــه ایــن معنــی، چند-زمانــی و چندگنــی و ملغمــٔه مفهومــی در جامعــه را نمی تــوان بــه دو 
بخــش جامعــٔه ســنتی و جامعــٔه باارزشــهای غربــی و باســواد فروکاســت. ایــن ســاده انگاری 
ذهــن خو گرفتــه بــه فروکاســت گرایی و نا آشــنا بــا مفهــوم پادفروکاســت گرایی یــا زیســتارگرایی 
کــه منجــر بــه ایــن تحلیــل نادرســت می شــود. بــا توجــه بــه مدل هــای شــبه-اقتصادی  اســت 
کــه تــا ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی ایجــاد نشــود ایــن چندِگنــی جــای خــود  گفــت  علــم می تــوان 

را بــه جامعــٔه همگــن نمی دهــد.
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تــا ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی ایجــاد نشــود چندگنــی در جامعــه جــای خــود را بــه همگنــی 
نمی دهــد. آنچــه آشــنایان بــا فرهنــگ غربــی یــا بــا علــم نویــن بــه جامعــٔه خودشــان وارد 
می کننــد معمــواًل نقــِل )بیــاِن( معرفــت علمــی جدیــد و انتقــال ظواهــر زندگــی مبتنــی بــر علــم 
نویــن اســت؛ از ایــن طریــق حتــی ســرمایٔه نمادیــن در جامعــه تولیــد نمی شــود چــه رســد 
کثــر واژه هــا و ابــزار  بــه ســرمایٔه نمادیــن ضمنــی. ایــن افــراِد ناقــِل دانــش و ســواد جدیــد حدا
کــه واژه هــا معمــواًل بــه همــراه خــود مفهــوم اصلــی  کشــور می کننــد؛ امــا میدانیــم  جدیــد را وارد 
کــه منظــور از واژه اســت بــه فرهنــگ یــک جامعــه وارد نمی کننــد. ورود واژههــا بــدون درک  را 
مفهــوم متناظــر آنهــا بــه ملغمــه ای شــدن مفهومــی، و نیــز ادامــٔه حضــور ناهمزمــاِن مفاهیــم از 

ســنت های مختلــف، می انجامــد. 

شــکل گیری اجتمــاع علمــی نشــان از پذیــرش و درک مفهوم هــای مرتبــط دارد. نبــود اجتمــاع 
علمــی در عصــر چندگنــی امــا نشــان از درک نشــدن مفهــوم علــم نویــن در اجتمــاع دارد؛ 
گویــی مفهوم هــای  کــه  کــرد  گونــه ای سیاســت گذاری  در چنیــن اجتماعــی نمی شــود بــه 
کاربــرد مفاهیمــی ماننــد  کشــورها شــده اســت. البــد در  مرتبــط وارد مدنیــت و فرهنــگ ایــن 
چرخــٔه پذیرفتگــی، دادوســتد اطالعات-اعتبــار، و قــرارداد دو جانبــٔه علــم  نیــز بایــد احتیــاط 
کشــوری مثــل مــا -بــه نوعــی مرتبــط بــا مفاهیــم  کــرد و انتظــار داشــت همــٔه ایــن واژه هــا در 

ملغمــه ای- مصــادره و از اصــل خــود دور شــوند.

کشــوری ماننــد ایــران بــه دلیــل همیــن چند-زمانــی و چندگنــی  کیــد بــر معمــاری علــم در  تأ
علمــی  جامعــٔه  مرســوم  کــه  اســت  سیاســت هایی  از  پرهیــز  بــه  دادن  توجــه  و  فرهنگــی 
کشــورهای صنعتــی در حضــور یــک اجتمــاع علمــی اســت. تــا از جامعــٔه چنــد زمــاِن  پیشــرفتٔه 
گذاشــتن آنهــا  کنــار  مــا ســئوال برنخیــزد، تــا دانشــگران نویــن روش بررســی ایــن ســئوال ها یــا 
را فرا نگیرنــد، تــا سیاســت گذاران و مدیــران دولتــی و خصوصــی از درگیــر شــدن دانشــگران 
کــردن ابــزار آن حمایــت نکننــد اجتمــاع علمــی شــکل  جامعــه بــا ایــن ســئوال ها و فراهــم 
نمی گیــرد و در فرآینــد آن تک زمانــی و همگنــی فرهنگــی اتفــاق نخواهــد افتــاد. در معمــاری 
ــرای توســعه و توســعٔه  ــا سیاســت گذاری های مــا ب ــرد ت ک ــه ایــن بنیان هــا توجــه  ــد ب ــم بای عل
علــم ابتــر نشــود. سیاســت های متصلــب مبتنــی بــر افزایــش مکانیکــی بعضــی شــاخص های 

ــت.    ــا اس ــن واقعیت ه ــراف از ای ــه انح ثانوی




