ایــن یادداش ـتها مبتنــی اســت بــر فصلــی از ویراســت ســوم کتــاب معمــاری علــم
در ایــران ،انتشــارات پژوهشــگاه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ،تهــران.۱۳۹۷ ،
مرجعهــا و منبعهــا در خــود کتــاب آمــده اســت.

:بخش اول
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Part I

Quasi-economic models of science as a social
phenomenon

 ۱درآمد Prologue /
چنــدی پیــش جنــاب آقــای رســول جعفریــان عالقهمنــدی خــود را مطــرح کردنــد کــه بــه
طــور ادواری نکتههایــی را در مــورد مفهــوم علــم نویــن تهیــه کنــم .گرچــه در ابتــدا بــه نظــرم
کمــی بدیهــی آمــد و تنهــا نگــران حفــظ نظــم ادواری آن بــودم ،بــه دلیــل تقاضــا بــرای تعــداد
کــم کلمههــا در هــر نوشــته ،بــه مشــکلی جــدی بــرای شــروع و نظمــی منطقــی بــرای آن
برخــوردم .ا کنــون کــه روالــی بــرای آن پیشبینــی کــردهام ،امیــدوارم بتوانــم هــر هفتــه در
بــاب هــر نکتــه کمتــر از  300کلمــه بنویســم .از خواننــدگان هــم تقاضــا دارم ا گــر نکت ـهای در
ً
ً
مــورد نوشــتههایم بــه نظرتــان میرســد لطفــا بــرای مــن بفرســتید .تقریبــا بــه تصــادف همـ ٔـه
یادداش ـتها  ۳۰۰کلم ـهای شــدند!
ا گــر از شــما بپرســند شــیر چیســت البــد خواهیــد پرســید کــدام شــیر؟ ا گــر بگوینــد صنایــع ادبــی
در ایــران بــازده خوبــی نــدارد البــد میخندیــد! صنایــع ادبــی را بــه صنعــت چــه کار؟ امــا مگــر
صنایــع جمــع صنعــت نیســت؟ امــا ا گــر ادعــا شــود علمــای ایــران درس خوانـ ٔ
ـده غربانــد و
ً
ســکوالر خواهیــد گفــت نــه بابــا اکثــرا در نجــف درس خواندهانــد .ایــن اشــترا کهای لفظــی را
از ایــن بــاب بیــان کــردم کــه تداعــی کنــم در بــاب کلمـ ٔـه علــم بــا یــک اشــتراک لفظــی نابدیهی
ســروکار داریــم کــه بــه آن بســیار بیتوجهایــم؛ تفــاوت آن بــا شــیر در ایــن اســت کــه یــک نــوع
آن ســنتی خودمــان اســت و نــوع دیگــر وارداتــی و هنــوز بــرای مــا غریــب.
علــم نویــن از دیدگاههــای متفــاوت نشــان خواهــد داد ،در طــول حیــات
بررســی فرآینــد ِ
دانشــگاههای ایــران و نیــز حیــات دولــت نویــن ،تــا چــه انــدازه در رفتارهــای آموزشــی و
پژوهشــی و نیــز در سیاس ـتگذاریهای علــم و فنــاوری خــود از ایــن مفهــوم دور بودهایــم.

بــرای تفصیلهــای بیشــتر میتوانیــد بــه کتابهــای مــن بــا عنوانهــای مبانــی تفکــر در
علــوم فیزیکــی ،معمــاری علــم در ایــران ،و ســندرم ٔ
دوره نقــل مراجعــه کنیــد.
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 ۲واژگان و مفاهیم Concepts and terminology /
بهمنظــور کمینهســازی ســوتفاهم در انتقــال مطلــب واژههــای کلیــدی را تعریــف میکنــم.
ابتــدا از خــود ٔ
واژه علــم شــروع میکنــم .علــم را برابــر  scienceمیگیــرم .مجموعـ ٔـه
دانســتههای علمــی بشــر را در هــر زمــان دانــش مینامــم و برابــر  knowledgeمیگیــرم کــه
از علــم متمایــز اســت .واژۀ معرفــت را فراتــر از دانــش علمــی میدانــم .تولیــد دانــش یــک
فرآینــد اســت .فرآینــد تولیــد دانــش را کــه یــک پدیـ ٔ
ـده اجتماعــی اســت علــم مینامــم .کســی
را کــه در ایــن فرآینــد شــرکت میکنــد ،دانشــگر مینامــم معــادل  .scientistپژوهشــگر و فنــاور
ً
ٔ
یشــود معمــوال دانشــگر
حرفــه آنهــا بــه بخشــی از فرآینــد تولیــد دانــش مربــوط م 
هــم کــه
تلقــی میشــوند .معلــم دانشــگاه ،کــه انتقــال دانــش میدهــد ،دانشــگر نیســت ،گرچــه
معلمــی حرفـهای اســت از مجموعـ ٔـه حرفههــای درگیــر در علــم .بــه ایــن ترتیــب ،علــم را ،کــه
یــک پدیـ ٔ
ـده اجتماعــی اســت ،از دانــش ،کــه بــرش زمانــی فرآینــد تولیــد دانــش و مجموعـ ٔـه
دانســتههای علمــی بشــری در یــک زمــان اســت ،متفــاوت میبینــم .بــه همیــن ترتیــب
مجموعـ ٔـه دانشــگران و دانــش آنهــا بــه معنــی علــم نیســت .علــم ،بــه عنــوان یــک پدیـ ٔ
ـده
ٔ
مجموعــه پیچیــدهای اســت از دانشــگران ،دانــش صریــح و دانــش ضمنــی
اجتماعــی،
آنهــا ،نهادهــای علمــی ،نهادهــای سیاس ـتگذار ،قواعــد و روالهــا و هنجارهــا ،اجتمــاع
علمــی ،و گفتمــان علــم .فعالیتهــای شــناختی در زمینـ ٔـه علــم بــه  science studiesمشــهور
اســت کــه برابــر فارســی آن را مطالعــات علــم مینامــم .ترکیبهایــی ماننــد مدلهــای علــم
یــا نظریههــای علــم را بــه همیــن قیــاس بــه کار میبــرم و آن دو را از مدلهــای علمــی یــا
نظریههــای علمــی متمایــز میدانــم .بــه ایــن ترتیــب ،ترکیــب «تولیــد علــم» کــه متأســفانه در
ایــران رایــج شــده اســت بیمعنــی اســت؛ همانطــور کــه ترکیــب «تولیــد صنعــت» بیمعنــی
اســت .و همانطــور کــه تولیــدات صنعتــی معنــی دارد ،تولیــدات علمــی هــم معنــی دارد.
دانــش یکــی از تولیــدات علمــی و تولیــد مقالــه هــم بخشــی از تولیــد دانــش اســت.
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 ۳چرخش جامعهشناختی Sociological turn /
یشــد .فلسـ ٔ
مطالعــه در مــورد علــم بهطــور ســنتی فلسـ ٔ
ـفه علــم بــه پدیـ ٔ
ـده علــم
ـفه علــم نامیــده م 
ً
بهعنــوان یــک فعالیــت صرفــا شــناختی نــگاه میکنــد :علــم بــرای شــناخت حقیقــت اســت .در
ایــن بینــش دانشــگر جویــای حقیقــت اســت و در جســتجوی نظریههــای جدیــد علمــی اســت
کــه واقعیــت را منعکــس میکنــد .انگیـ ٔ
ـزه عالــم یــا دانشــگر خــاق بــودن اســت ،و میخواهــد
همــواره نــوآور باشــد .از فارابــی تــا فیلســوفان علــم قــرن گذشــته همگــی انگیزههــای شــناختی
علمــا و دانشــمندان را بدیهــی گرفتهانــد .دانشــمندان ایثارگرانــی هســتند کــه خــود را وقــف
جامعــه و شــناخت حقیقــت کردهانــد .هنگامــی کــه یــک دانشــگر در فعالیتهــای اجتمــاع
علمــی مشــارکت میکنــد بایــد خــود را متعهــد بــه هــدف جمعــی آنهــا بکنــد و امیــال شــخصی
خــود را محــدود یــا ســرکوب کنــد .بــه عبــارت دیگــر امیــال شــخصی و انگیزههــای شــخصی ،در
یخــردی یــا بیاخالقــی ،و مغایــر
ایــن بینــش کالســیک از علــم ،عناصــری هســتند ناشــی از ب 
بــا خــردورزی علمــی.
ٔ
نیمــه دوم قــرن گذشــته ،بهویــژه پــس از جنــگ جهانــی دوم ،منجــر
تحــوالت علمــی در
بــه بازنگــری جــدی در ایــن دیــد کالســیک از علــم شــد .رشــد بینظیــر علــم ،رشــد تعــداد
دانشــگران ،توجــه جامعــه بــه پدیـ ٔ
ـده علــم و نقــش کارآفرینــی و ثروتآفرینــی آن نشــان داد
کــه علــم تنهــا یــک فعالیــت شــناختی نیســت ،بلکــه یــک فعالیــت اجتماعــی نیــز هســت .پــس
مطالعــات علــم رهیافــت ســنتی خــود ،یعنــی تحلیــل منطقــی ،را کنــار گذاشــت و تحتتأثیــر
رهیافــت جامعهشــناختی قــرار گرفــت .بــه ایــن ترتیــب ،چرخــش جامعهشــناختی مبانــی
نگــرش کالســیک بــه خــرد علمــی را تــکان داد .بــه دانشــگران دیگــر بهصــورت ایثارگرانــی
نطــور ،اینگونــه
نــگاه نمیشــد کــه همــه یکســان بودنــد و بهدنبــال کشــف حقیقــت .همی 
نیســت کــه دانشــگران بــا یکدیگــر همــکاری میکننــد بــه خاطــر هــدف شــریف دســتیابی بــه
حقیقــت کــه هــدف جمعــی علمــا اســت ،بلکــه بــا یکدیگــر بــر ســر منابــع محــدود ســازمانهای
علمــی در رقابتانــد.
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 ۴چرخش اقتصادی Economic turn /
اینکــه ایثــار در علــم تعیینکننــده نیســت ،بلکــه منافــع تعیینکننــده اســت ،کافــی بــود تــا
چرخــش بینــش دیگــری هــم اتفــاق بیفتــد .جــدا از منافــع اجتماعــی ،شــاید منافــع فــردی
و خودخواهــی بخردانــه اســت کــه در علــم تعیینکننــده اســت؛ پــس دانشــگر هــم انســانی
اســت ماننــد همـ ٔـه انســانهای دیگــر ،منافــع شــخصی دارد و همیــن منافــع شــخصی اســت
ً
کــه در علــم و رشــد آن تعیینکننــده اســت .اینگونــه بــود کــه حــدودا در دهـ ٔـه پنجاه/هفتــاد
چرخــش اقتصــادی بهوجــود آمــد .مدلهــای شــبهاقتصادی علــم نتیجـ ٔـه همیــن تحــوالت
اســت.
ٔ
یبــر ایــن فرضانــد کــه دانشــگران هنــگام
همــه مدلهــای شــبهاقتصادی علــم مبتن 
فعالیــت پژوهشــی یــا علمــی انگیزههــا و تمایلهــای شــخصی خــود را ،ماننــد اعتبــار
اجتماعــی ،اعتبــار علمــی ،ســود اقتصــادی و عضویــت در اجتمــاع علمــی در نظــر میگیرنــد.
تفــاوت میــان جامعهشناســی علــم و اقتصــاد علــم نیــز حــول همیــن محــور اســت .انگیزههــا
و تمایلهــای اجتماعــی در دیــد جامعهشناســی علــم جــای خــود را بــه تمایلهــای شــخصی
و تحلیـ ِـل هزینه-منفعــت در رفتــار دانشــگران میدهــد .پــس ایــن ســئوال مطــرح میشــود
کــه چگونــه میتــوان مدعــی شــد علــم بهدنبــال کشــف حقیقــت اســت ،و دانــش یــک کاالی
عمومــی اســت ،در صورتیکــه دانشــگران بــه دنبــال منافــع شــخصی خودشــاناند .چگونــه
میتــوان گاف میــان اعتبــار بهعنــوان منفعــت شــخصی دانشــگران و دانــش بهعنــوان یــک
کاالی عمومــی را پــر کــرد؟ ایــن ســئوال بــه ســئوال محــوری مدلهــای نظــری شــبهاقتصادی
علــم تبدیــل شــد .ا گــر دانشــگران در فعالیــت علمــی خــود بــا انگیـ ٔ
ـزه منفعــت شــخصی وارد
ً
میشــوند پــس چگونــه میتــوان فعالیــت علمــی را یــک فعالیــت بخردانــه نامیــد؟ اصــا
چگونــه فعالیــت علمــی را میتــوان توضیــح داد در حالــی کــه هــر دانشــگری بهدنبــال منفعــت
یتــوان میــان دانشــگران منفعتخــواه کــه بهدنبــال
شــخصی خــودش اســت؟ چگونــه م 
ح شــخصی خودنــد بــا اجتمــاع علمــی کــه بهدنبــال شــناخت جهــان اســت
ارضــای ترجیــ 
ً
َ
ســازگاری ایجــاد کــرد؟ پــس ظاهــرا تناقضــی میــان ِخــرد فــردی دانشــگران و خــرد جمعــی
علــم وجــود دارد ،کــه یــک مــدل اقتصــادی مطلــوب علــم بایــد بتوانــد آن را توضیــح بدهــد.
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 ۵مدلهای شبه-اقتصادی علم /
Quasi-economic models of science
اســتفاده از مفاهیــم و مدلهــای اقتصــادی در درک پدیـ ٔ
ـده علــم بــه اواخــر قــرن نوزدهــم
ً
برمیگــردد  .پیــرس ســنتگذار ایــن رهیافــت بــه پدیـ ٔ
ـده علــم بــود .توجــه وی عمدتــا بــه
ِ
چگونگــی گزینــش پروژههــای پژوهشــی از دیــد اقتصــادی بــود .امــا عمـ ٔ
ـده تحقیقــات در ایــن
زمینــه برمیگــردد بــه حــدود چهــل ســال اخیــر .نوشــتارهای مرتبــط بــا مدلهــای اقتصــادی
بــرای پدیـ ٔ
ـده علــم بــه صدهــا میرســد مجموعـ ٔـه ایــن نوشــتارها را میتــوان جملگــی در ســه
نــوع مــدل شــبه-اقتصادی علــم دســتهبندی کــرد.
مــدل نــوع اول مــی پــردازد بــه درک ابعــاد اقتصــادی پژوهشهــای علمــی بــر مبنــای روش
تحلیـ ِـل هزینه-منفعــت .اولیــن گام در بســط دیــدگاه ِپیــرس ایــن تأ کیــد بــود کــه مفهــوم علم
نکــه ابعــاد اقتصــادی علــم در نظــر گرفتــه شــود.
را نمیتــوان بــه طــور کامــل درک کــرد مگــر ای 
ِر ِشــر توانســت بــا تأ کیــد بــر تعمیــم نوعــی تحلیــل هزینه-منفعــت از دیــد علــم اقتصــاد بــه
توضیــح بعضــی ارزشهــای شــناختی ،ماننــد عــام بــودن ،ســادگی ،آزمونپذیــری ،و تــوان
توضیــح کمــک کنــد .رادنیتســکی بــه ایــن ســئوال پرداخــت کــه دانشــگران و پژوهشــگران
در گزینــش میــان نظریههــای رقیــب ،یعنــی در حــل مســئله ترجیــح نظریــه ،چگونــه عمــل
میکننــد .او ســعی کــرد ایــن مسـ ٔ
ششــناختی را بــا مفاهیــم اقتصــادی ماننــد تصمیــم
ـئله رو 
ســرمایهگذاری و بــه کارگیــری منابــع حــل کنــد :دانشــگران چگونــه منابــع و اعتبــارات
پژوهشــی را تخصیــص میدهنــد؟ منابــع ،در نظــر رادنیتســکی ،عبــارت اســت از زمــان،
کوشــش ،و مــواد ،یعنــی منابعــی کــه از دیــد رادنیتســکی دانشــگران بــرای ســرمایهگذاری
پیرس-ر ِشر-رادنیتســکی تأ کیــد بــر تحلیــل هزینه-منفعــت
در اختیــار دارنــد .در ایــن مــدل
ِ
در پروژههــای پژوهشــی اســت ،امــا هیــچ توجهــی بــه ایــن نمیشــود کــه دانشــگران بــه
دنبــال اعتبــار و توانــش علمــی نیــز هســتند کــه آن را ســرمایه تلقــی میکننــد ،ســئوالی کــه در
مدلهــای شــبه اقتصــادی نــوع دو مطــرح میشــود.
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بخش اول :مدلهای شبهاقتصادی برای درک

 ۶مدلهای شبهاقتصادی علم نوع دوم /
Quasi-economic models of science- type II
مدلهــای شــبه-اقتصادی علــم نــوع دوم مبتنــی اســت بــر مدلهــای دادوســتدی علــم.
ایــن مدلهــا هنگامــی مطــرح شــدند کــه فیلســوفان و جامعهشناســان علــم دریافتنــد کــه
مفهــوم اجتمــاع علمــی در فهــم چگونگــی تولیــد دانــش نقــش محــوری دارد .در دهـ ٔـه هفتــاد
ً
میــادی قــرن گذشــته بــود کــه معلــوم شــد گرچــه دانشــگران در جامعـ ٔـه نویــن معمــوال کارمنــد
یــک ســازمان اداری علمیانــد ،ماننــد دانشــگاهها و مرا کــز پژوهشــی ،همزمــان وابســتهاند
بــه یــک واحــد اجتماعــی کــه در یــک زمینـ ٔـه خــاص تولیــد دانــش میکنــد؛ دانشــی کــه
همچــون کاالیــی عمومــی در اختیــار همــه اســت .ایــن واحــد اجتماعــی تولیــد دانــش نوعــی
ســازمان غیــر رســمی اســت کــه دانشــگران در آن درگیرنــد و بــه آن اجتمــاع علمــی میگوینــد،
اجتماع علمی متشــکل اســت از دانشــگرانی که داری منافع شــخصی ،روشهای شــناختی،
و موقعیتهــای اجتماعــی متفــاوت هســتند و بــه طریقــی ســازمانیافتهاند کــه هــم تولیــد
دانــش را کنتــرل میکننــد و هــم بــه آن اعتبــار میبخشــند.
هاگســتروم در کتــاب خــود بــا عنــوان اجتمــاع علمــی گام مهمــی در جهــت رهیافــت اقتصادی
بــه علــم برداشــت .او بــا اســتفاده از مفهــوم نظــام دادوســتدی ،یــا نظــام مبادلـهای ،در علــم
اقتصــاد کوشــید ارتبــاط دانشــگر بــا اجتمــاع علمــی را یــک ارتبــاط دادوســتدی تعریــف کنــد
ـتدی اطالعــات-
کــه طــی آن اطالعــات بــا اعتبــار مبادلــه میشــود .در ایــن مــدل دادوسـ ِ
ً
اعتبــار متخصصــان نتیجـ ٔـه تحقیقــات خــود را مثــا بــه صــورت مقالــه در اختیــار مجــات قــرار
میدهنــد و در ازای آن بــا چــاپ مقالهشــان اعتبــار در میــان اجتمــاع علمــی پیــدا میکننــد.
ایــن اعتبــار دوگانــه اســت :یکــی از طریــق چــاپ مقالــه کــه نوعــی اعتبــار نهــادی اســت و نیــز
از طریــق ارجــاع بــه مقاالتشــان توســط دیگــر دانشــگران کــه نوعــی اعتبــار میان-شــخصیتی
اســت ،بــه زبــان عامتــر ،از طریــق گفتمــان علــم ،و یکــی هــم اعتبــار اجتماعــی ماننــد
عضویتهــا ،جایزههــا ،مدالهــا و غیــره.
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ٔ
شبکه دادوستدی /
 ۷اجتماع علمی به مانند
Scientific community as an exchange network
در مدلهــای شــبهاقتصادی علــم نــوع دوم اســتفاده از نظریههــای مربــوط بــه مــدل
دادوســتدی ســازمانها در علــم اقتصــاد اساســی اســت؛ بــر ایــن مبنــی ،ســازمان هنگامــی
کارآمــد اســت کــه نوعــی دادوســتد ســودآور در آن وجــود داشــته باشــد .انگیــزش کارکنــان هــم
بایــد متناســب بــا ٔ
آورده آنهــا در تولیــد باشــد؛ پــس هــر مشــارکتکنندهای در ســازمان یــک
کنشــگر خردگــرا اســت کــه درگیــر دادوســتد زمــان ،انــرژی ،و مهــارت اســت در ازای حقــوق و
منافــع دیگــر .در ایــن نظریـ ٔـه انگیــزش-آورده در چارچــوب مدلهــای دادوســتدی ســازمان،
ٔ
مثابــه شــبکهای از رابطههــای دادوســتدی میــان دانشــگران خردگــرا
اجتمــاع علمــی بــه
ً
عمــل میکنــد کــه در ازای کســب انگیــزش ،مثــا از نــوع اعتبــار کــه از اجتمــاع علمــی دریافــت
میکننــد ،بــه تحقیــق علمــی میپردازنــد.
مدلهــای دادوســتدی اجتمــاع علمــی ســازوکار داخلــی اجتمــاع علمــی را روشــن میکنــد.
بــر ایــن مبنــا ،دیگــر الزم نیســت فــرض شــود کــه دانشــگران منفعــت یکســانی دارنــد ،مثــا
همگــی بــه دنبــال پیشــرفت علــم هســتند ،بلکــه کنــش جمعــی اجتمــاع علمــی در نتیجـ ٔـه
کنــش انفــرادی دانشــگران تحلیــل میشــود .در ایــن تحلیــل  ،دانشــگران نقــش کنشگــران
ً
خردگــرا را در اجتمــاع علمــی بــه عهــده دارنــد ،و اجتمــاع علمــی صرفــا نهــادی یــا بافتــاری
اســت کــه در آن دانشــگران دادوســتد میکننــد و منافــع خــود را تحقــق میبخشــند .بــه ایــن
ترتیــب ،رفتــار دانشــگران در پرتــو دادوســتدهای اجتماعــی ســودآور میــان یکدیگــر تحلیــل
میشــود .پــس ویژگــی اصلــی اجتمــاع علمــی در ایــن اســت کــه امــکان دادوســتد میــان
دانشــگران را فراهــم م ـیآورد .هــر دانشــگر ،یــا گــروه دانشــگران ،در رابط ـهای دادوســتدی
ً
اســت و هــر یــک چیــزی تولیــد میکنــد کــه متقابــا بــرای دیگــری ارزش دارد ،و بــه ایــن
ترتیــب دانشــگران منابــع خــود را بــه دادوســتد میگذارنــد و از ثمــر آن همــه اســتفاده
میکننــد .پــس در اجتمــاع علمــی بــا یــک شـ ٔ
ـبکه دادوســتدی ســروکار داریــم.
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 ۸نوع سوم مدلهای شبهاقتصادی /
Quasi-economic models of science- type III
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 میشــود؟
بنابــه اســتدالل هاگســتروم دادوســتد علمــی یــک دادوســتد پاداش-دهــی اســت ،کــه مایلــم
شگــر اطالعــات بــا ارزش خــود را بــه
بــرای آن مفهــوم عامتــر گفتمــان علــم را بــه کار ببــرم .دان 
صــورت مقالــه در یــک همایــش ارائــه میدهــد یــا بــرای چــاپ بــه مجل ـهای میفرســتد ،بــه
عبارتــی در گفتمــان علــم شــرکت میکنــد .پاداشــی کــه وی دریافــت میکنــد ،در ازای چــاپ
یــا ارائــه ،متــرادف اســت بــا اعتبــار در اجتمــاع علمــی .اجتمــاع علمــی مقالهدهنــده را دانشــگر
مینامــد؛ همیــن اعتباردهــی پاداشــی اســت کــه اجتمــاع علمــی بــه دانشــگر میدهــد .در ایــن
مــدل هنــوز هــم فــرض میشــود تولیــد دانــش در اجتمــاع علمــی ،و نیــز اتــکا بــه هنجارهــا و
روشهــای علمــی ،هــدف و انگیـ ٔ
ـزه دانشــگران اســت .پــس در ایــن مــدل هنــوز آثــار تبییــن
یشــود کــه دانشــگر چــه انگیـ ٔ
ـزه
جامعهشــناختی هویــدا اســت .ایــن ســئوال پاســخ داده نم 
فــردی در حفــظ هنجارهــای علمــی یــا تولیــد دانــش دارد ،چــه منفعــت شــخصی دارد؟ آیــا
اینگونــه نیســت کــه بــرای حفــظ رابطـ ٔـه دادوســتدی مجبــور بــه حفــظ هنجارهــا اســت؟
در نــوع ســوم مدلهــای شــبهاقتصادی علــم ،یــا مدلهــای بــازار ســرمایهداری علــم،
کوشــش میشــود ایــن مانـ ٔ
ـده تبییــن جامعهشــناختی توضیــح داده شــود .در ایــن مدلهــا
بــه دانشــگر همچــون تاجــری مــدرن نگریســته میشــود و نــه یــک هدیــه دهنــده .دانشــگر
در یــک اجتمــاع علمــی بــه گون ـهای رفتــار نمیکنــد کــه گویــی بــرای کســب اعتبــار رقابــت
میکنــد ،بلکــه رفتــارش شــباهت دارد بــه یــک نــزاع رقابتــی بــرای انحصــار حجیــت علمــی یــا
توانــش بــه عنــوان نوعــی ســرمایهگذاری بــرای انباشــتن یــک منبــع غیــر پولــی ،کــه بوردیــو
ٔ
ســرمایه نمادیــن مینامــد.
آن را
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ٔ
چرخه پذیرفتگی Credibility cycle /
۹
سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن بــرای بوردیــو همــان اعتبــار علمــی ،توانــش علمــی ،و تــوان فنــی اســت.
پــس اعتبــار در بــازار علــم نقــش پــول را دارد در بــازار اقتصــادی و بــه عنــوان محیطــی بــرای
مبادلــه یــا دادوســتد عمــل میکنــد ،و متناظــر بــا آن سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن بــه جــای مفهــوم
سـ ٔ
ـرمایه (پولــی) مینشــیند .در نقــد ایــن نظــر ،ال تــور و وولــگار میپذیرنــد کــه دانشــگران بــه
دنبــال اعتبارنــد ،امــا میــان اعتبــار بــه عنــوان پــاداش یــا اعتبــار بــه عنــوان درجـ ٔـه پذیــرش
یشــوند .اعتبــار آن اســت
میــان همقطــاران یــا پذیرفتهشــدگی (پذیرفتگــی) تمایــز قائــل م 
کــه همقطــاران 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
بــه دنبــال پذیرفتگــی هســتند .دانشــگران در زمینههایــی ســرمایهگذاری میکننــد کــه
بیشــترین امیــد برگشــت ســرمایه را دارنــد .اعتبــاری کــه از تولیــد اطالعــات جدیــد کســب
ً
میکننــد صرفــا بــرای ســرمایهگذاری مجــدد اســت .پذیرفتگــی بــه دســت آمــده از ایــن طریــق
منجــر بــه جوایــزی میشــود ماننــد پژوهانــه ،عناویــن ،افتخــارات و امتیازهــا ،انتشــارات
علمــی و غیــره ،کــه اینهــا بــه نوبـ ٔـه خــود بــه پذیرفتگــی بیشــتر منجــر میشــود .ایــن فرآینــد،
کــه التــور و وولــگار آن را چرخـ ٔـه پذیرفتگــی مینامنــد ،دینامیــک علــم را تعییــن میکنــد.
بازتولیــد بــه خاطــر بازتولیــد نشــان ســرمایهداری محــض اســت .در ایــن نظریــه ،هــر نــوع
اعتبــار در علــم ،از جملــه پــول ،داده ،شــهرت ،اســتدالل ،و مقالــه تنهــا بخشــی از یــک چرخـ ٔـه
بینهایــت از ســرمایهگذاری دانشــگران اســت .پذیرفتگــی تــوان تبدیــل میــان هــر یــک از
اینهــا اســت و فعالیــت بــازار چرخـ ٔـه پذیرفتگــی را بــه طــور کلــی ســرعت میبخشــد .نظریـ ٔـه
التور-وولــگار بینــش ژرفــی بــه محتــوای دانــش علمــی میدهــد ،امــا از هنجارهــای علمــی
بــه شــدت دور میشــود و از ایجــاد و حفــظ و تأثیــر هنجارهــای علمــی در فرآینــد علــم غفلــت
میکنــد.
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 ۱۰رهیافت گزینش بخردانه Rational choice approach /
ا گــر دانشــگر بــه دنبــال منفعــت شــخصی اســت چگونــه اســت کــه ایــن خردگرایــی فــردی بــه
یشــود؟ شــی ادعــا میکنــد
دانــش بــه معنــی یــک متــاع عمومــی در اجتمــاع علــم تبدیــل م 
رهیافتهــای کلگــرای علــم توضیحــی بــرای نقــش بخردانـ ٔـه فــرد دانشــگر ندارنــد .امــا ،در
یتــوان چارچــوب مناســبی
چارچــوب مدلهــای شــبه-اقتصادی ،و بــا رهیافــت خردگــرا ،م 
ارائــه کــرد بــرای پــل زدن میــان علــم در ســطح کالن و کنــش علمــی در ســطح خــرد .شــی
مــدل شــبهاقتصادی خــود را بــه ویــژه از نظریـ ٔـه گزینــش بخردانــه در اقتصــاد بــه دســت
م ـیآورد .رهیافــت وی بــر ســه اصــل متکــی اســت:
اصــل اول :دانشــگران در پــی امیــال و منافــع شــخصی خــود هســتند ،و عمــل خــود را چنــان
انتخــاب میکننــد کــه حدا کثــر ســود شــخصی را بــه دســت آورنــد.
اصــل دوم :علــم یــک دادوســتد اجتماعــی میــان انســانها اســت ،میــان دانشــگران و
نادانشــگران .دانشــگر بــا انتقــال اختیــار یــک کشــف جدیــد بــه دیگــران ،هــم دانشــگران و
هــم دیگــران ،پاداشــی بــه دســت مـیآورد کــه بــرای وی منفعــت بیشــتری دارد ،ماننــد ســود
اقتصــادی یــا اعتبــار اجتماعــی.
ششــناختی؛ بــر مبنــای ایــن اصــل ،نظــام علمــی (دانــش
اصــل ســوم :اصــل فردگرایــی رو 
ٔ
علمــی ،و روال و هنجارهــای پذیرفتــه شــده علمــی) در ســطح اجتمــاع را بایــد بتــوان از طریــق
کنــش و برهمکنــش هــر دانشــگر توضیــح داد.
رهیافــت گزینــش خردگــرا در تحلیلهایــش دانشــگر را بــه خــودی خــود مطــرح میکنــد و نــه
فرآیندهــای ذاتــی روانــی یــا شــناختی وی را یــا محیــط خارجــی اجتمــاع را .بــه طــور کلــی ،در
ایــن رهیافــت ،بــرای شــناخت پدیـ ٔ
ـده علــم ،از فــرض منفعــت شــخصی و مدلهــای گزینــش
ُ
یشــود .ب رخــاف خردگرایــی در
فــردی علــم اقتصــاد نوکالســیک یــا اقتصــاد خــرد اســتفاده م 
مفهــوم کالســیک ،کــه دانشــگر را جویــای حقیقــت تعریــف میکنــد ،در ایــن رهیافــت انگیـ ٔ
ـزه
اصلــی دانشــگر منفعتطلبــی اســت.
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 ۱۱انواع دادوستد علمی /
Different types of scientific exchange
دیــدگاه کالســیک مدلهــای شــبهاقتصادی تصویــر مطلوبــی از دانشــگر ارائــه میدهــد امــا
یشــود .ماننــد هــر
توضیــح نمیدهــد کــه چگونــه دانــش علمــی در جامعـ ٔـه مــدرن تولیــد م 
ٔ
نظریــه اقتصــادی ،دادوســتد جوهـ ٔ
ـره اقتصــاد بــازار اســت و رقابــت ســازوکار اصلــی آن؛ در
یشــود
مــدل گزینــش بخردانــه نیــز بــر وجــود دادوســتد اجتماعــی در فعالیــت علمــی تأ کیــد م 
و هــر کنــش کــه انگیــزهاش برگشــت ســرمایه و پاســخ از دیگــران اســت از مقولـ ٔـه دادوســتد
اجتماعــی تلقــی میشــود .ایــن دادوســتد امــا تنهــا میــان دانشــگران نیســت ،بلکــه میــان
دانشــگران و نادانشــگران هــم هســت.
شــی دو گونــه مفهومســازی بــرای دادوســتد علمــی قائــل اســت .یکــی رابطـ ٔـه دادوســتدی
خدمات-منابــع میــان دانشــگران و نادانشــگران اســت ،و دیگــری رابطـ ٔـه دادوســتدی
اطالعات-اعتبــار میــان دانشــگران در اجتمــاع علمــی .مفهــوم اول اشــاره دارد بــه جامعـ ٔـه
مــدرن کــه در آن معرفــت علمــی نوعــی کاال یــا متــاع اســت کــه ارزش ذاتــی دارد .دانشــگران
کســانی هســتند کــه ایــن کاالی معرفتــی را تولیــد میکننــد و خدمــات دانش-پای ـهای را
کــه جامعــه نیــاز دارد فراهــم میکننــد .بــه ایــن ترتیــب بــازاری بــرای معرفــت علمــی شــکل
گرفتــه اســت بــه طــوری کــه دانشــگران دانــش و خدمــات خــود را میفروشــند و نادانشــگران
دانــش و خدمــات علمــی را از دانشــگران میخرنــد .در جوامــع پیشــا-علمی هــم فــردی کــه
معرفــت عملــی بیشــتری در یــک زمینــه داشــت هماننــد یــک شــخص حرفـهای معاصــر بــود،
ماننــد معلــم ،پزشــک و غیــره ،کــه خدمــات دانش-پایـ ٔـه خــود را بــه اعضــای دیگــر جامعــه
عرضــه میکــرد و در ازای آن بهـ ٔ
ـره اقتصــادی یــا دیگــر پاداشهــای اجتماعــی دریافــت
میکــرد .از طــرف دیگــر دانــش خــود را بــه دیگرانــی کــه برایــش ارزشــی داشــتند میآموخــت،
ماننــد شــاگردانش یــا بســتگانش .دانشــگر ،بــه عنــوان یــک تولیدکننـ ٔ
ـده حرف ـهای دانــش،
هنگامــی ظاهــر شــد کــه بعضــی گروههــای صنعتــی و دولتهــا تقاضــای شــدیدی بــرای
دانــش داشــتند.
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 ۱۲دادوستد اطالعات-اعتبار /
Information-recognition exchange
مفهــوم دوم دادوســتد علمــی ،یعنــی رابطـ ٔـه دادو ســتدی اطالعات-اعتبــار ،میان دانشــگران
در یــک اجتمــاع علمــی برقــرار اســت .هــر دانشــگر کشــفیات علمــی خــود را بــه دانشــگران
دیگــر کــه اعضــای اجتمــاع علمیانــد عرضــه میکنــد و در ِازای آن دانشــگران دیگــر اعتبــار
حرفــهای بــه او میدهنــد .دانشــگر حــق مالکیــت فکــری برکشــفیات خــود دارد .ا گــر
دانشــگران دیگــر ایــن کشــف را بــه کار ببرنــد بایــد از دانشــگر کاشــف آن یــاد کننــد .هنگامــی
کــه دانشــگری بــه نتایــج پژوهشهــای دانشــگر دیگــر ارجــاع مــی دهــد رابطـهای دادوســتدی
برقــرار شــده اســت .دادوســتد علمــی ریشــه در انگیزههــای روانشــناختی دانشــگران و تمایــل
آنهــا بــه انــواع پاداشهــا دارد .یعنــی دادو ســتد علمــی مبتنــی اســت بــر عوامــل انگیزشــی
دانشــگر ،بــه گونـهای کــه وی از انجــام ایــن دادوســتد انتظــار دارد منافعــش بیشــتر بــرآورده
شــود .بــا وصــف ایــن ،تفاوتهــای اساســی میــان داد وســتد علمــی و داد وســتد اقتصــادی
یشــمرد.
وجــود دارد کــه شــی آنهــا را برم 
ً
شــی در مــدل خــود از خردگرایــی روشــن شــناختی ،کــه اقتصــاد خــرد عمومــا مثــال نوعــی
آن تلقــی میشــود ،اســتفاده میکنــد .بــر ایــن مبنــا ،پدیدههــای اجتماعــی در ســطح کالن
و تــوده را بایــد از طریــق کنــش افــراد توجیــه کــرد ،کــه هــر یــک بــه تنهایــی یــا بــا یکدیگــر در
ً
پــی منافــع خودنــد ،و معمــوال کنشهــای آنهــا را بایــد بخردانــه دانســت .رهیافــت گزینــش
بخردانــه بــه علــم رهیافتــی اســت کــه دانشــگر را بــه عنــوان یــک فــرد خردگــرا فــرض اول
تحلیــل میدانــد؛ ایــن رهیافــت میکوشــد نهادهــای علمــی یــا پدیدههــای دیگــر علمــی را در
جامعــه بــا اســتفاده از مفهــوم دانشــگر و انگیزههــا و کنشهایــش توضیــح بدهــد و چارچــوب
مناســبی ارائــه کنــد بــرای پــل زدن میــان علــم در ســطح کالن و کنــش علمــی در ســطح خــرد.
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 ۱۳علم در سطح اجتماع و علم در سطح دانشگر /
Science within the scientific community versus science
for a scientist
در ایــن بحــث بایــد همــواره متوجــه تفاوتهــای اساســی میــان داد وســتد علمــی و داد وســتد
اقتصــادی ،کــه ذکــر آن رفــت بــود .بــر مبنــای مدلهــای خردگرایــی روش-شــناختی،
پدیدههــای اجتماعــی در ســطح کالن و تــوده را بایــد از طریــق کنــش و بــر هــم کنــش افــراد
توجیــه کــرد کــه رهیافــت گزینــش بخردانــه بــه علم میکوشــد نهادهــای علمی یــا پدیدههای
دیگــر علمــی را در جامعــه بــا اســتفاده از مفهــوم دانشــگر و انگیزههــا و کنشهایــش توضیــح
ً
بدهــد .ایــن روش در مقابــل کلگرایــی روش-شــناختی قــرار داد ،کــه در آن مثــا یــک هــدف
کلــی ،ماننــد شــناخت عالــم یــا تــوان توضیــح ،از ابتــدا فــرض میشــود .ســنتگرایان در
فلسـ ٔ
ـفه علــم بــا فــرض کلگرایــی روش شــناختی بــر ایــن باورنــد کــه قواعــد روش شــناختی
علــوم حتــی رفتــار هــر دانشــگر را هــم تعییــن میکنــد .در مجمــوع طرفــداران کلگرایــی در
مطالعــات علــم اصالــت را بــه نهادهــای علمــی یــا ســاختارهای کالن دیگــر میدهنــد .بنابــر
آن ،ایــن ســاختار و محیــط اجتماعــی اســت کــه دانشــگر را برنامهریــزی میکنــد؛ رفتــار،
تصمیمگیریهــا ،و گزینشهــای دانشــگر متأثــر از ایــن نهادهــا و ســاختارها اســت.
رهیافــت خردگــرا چارچــوب مناســبی ارائــه میکنــد بــرای پــل زدن میــان علــم در ســطح کالن
ُ
و کنــش علمــی در ســطح خــرد .بــه ویــژه نســبت میــان نهادهــای علمــی و فــرد دانشــگر.
مسـ ٔ
ـئله محــوری کــه شــی بــا رهیافــت مبتنــی بــر گزینــش بخردانـ ٔـه خــود توضیــح میدهــد
اختــاف میــان خــرد فــردی دانشــگران و خــرد جمعــی دانــش اســت .چگونــه میتــوان
خردگرایــی در ســطح فــرد را بــا دانشــگر بــودن در ســطح اجتمــاع یــا در ســطح جامعــه جمــع
کــرد؟ رهیافتهــای کلگــرای علــم ،برخــاف مدلهــای شــبه-اقتصادی ،توضیحــی بــرای
نقــش بخردانـ ٔـه فــرد دانشــگر ندارنــد.
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ٔ
نظریه بازی در درک منافع اجتماع علمی /
 ۱۴نقش
Using the game theory to understand the scientific
community
دو مــدل گزینــش بخردانــه ،یکــی مبتنــی بــر مــدل تصمیمســازی بیــزی و دیگــری مبتنــی
بــر مــدل بــازی بــرای درک چگونگــی ارتبــاط میــان نفــع فــرد و نفــع اجتمــاع در علــم مطــرح
شــده اســت .شــی مــدل خــود را یــک مــدل گزینــش بخردانـ ٔـه نو-نهادگــرای علــم مینامــد
ٔ
نظریــه بــازی محــور آن اســت ،و توضیــح میدهــد چگونــه بــا فــرض منفعتطلبــی
کــه
ٔ
خودخواهانــه دانشــگران ،بــه عنــوان رفتــاری بخردانــه ،نهادهــای علمــی و قواعــد علمــی
بــه وجــود میآینــد .شــا ِتر ،در پیــروی از اقتصاددانــان نهادگــرا ،نشــان داده کــه چگونــه
ٔ
نتیجــه کنــش انســانی ،و نــه طراحــی انســانی ،بــه طــور خــود بــه
نهادهــای اجتماعــی در
ٔ
ٔ
خــودی بــه وجــود میآینــد .ایــن شــکل از نهادهــا نتیجــه ب رهــم کنــش خودخواهانــه افــراد
کنشــگر اقتصــادی اســت کــه هــر یــک در پــی منافــع شــخصی خــودش اســت .شــاتر بــر ایــن
مبنــا علــم اقتصــاد را ایــن گونــه تعریــف میکنــد :مطالعـ ٔـه چگونگــی تشــکیل نهادهــا بــه
عنــوان وســیلهای بــرای ارضــای منافــع شــخصی افــراد کنشــگری کــه بــه دنبــال اهــداف
ٔ
خواهانــه خودنــد.
خود
شــی بــا اســتفاده از ایــن تعریــف ،و نیــز اســتفاده از ایــن راه حــل بــرای دریافــت چگونگــی
تشــکیل نهادهــای اجتماعــی ،بــه حــل مسـ ٔ
ـئله محــوری مدلهــای شــبه-اقتصادی علــم
میپــردازد .بــه نظــر وی نظریـ ٔـه نونهادگرایــان نشــان میدهــد کــه نتیجـ ٔـه رفتــار بخردانـ ٔـه
افــراد دانشــگر در بــازی علــم ایجــاد حالــت تعــادل زیر-بهینــه اســت ،برخــاف مــورد
کنشــگران اقتصــادی و ســازوکار بــازار کــه نتیجـ ٔـه آن تعــادل بهینـه اســت کــه در نظریـ ٔـه بــازی
تعریــف میشــود .در نظــر وی ،برخــاف آنچــه ســنتگرایان فلسـ ٔ
ـفه علــم بیــان میکننــد،
افــراد دانشــگر هــر کاری میکننــد تــا شــكاف میــان منافــع بخردانـ ٔـه شــخصی خــود و دانــش
علمــی بشــر را ،کــه یــک متــاع عمومــی اســت ،پــر کننــد.
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 ۱۵نقش روال در درک دادوستد علمی در اجتماع علمی /
Routines and scientific exchange within the scientific
community
بــرای درک بهتــر درک رفتــار دانشــگر در اجتمــاع علمــی ،شــی بــه نظریههــای آمــوزش
یشــود :مفهــوم روتیــن
تطبیقــی یــا آمــوزش تکاملگــرا و نیــز مــدل تکاملــی بنگاههــا متوســل م 
یــا روال ،کــه مفهــوم محــوری در مــدل تکاملــی بنگاههــا اســت ،حــاال نقــش مهمــی بــه عهــده
یشــود کــه از ژن در مباحــث ژنتیــك و نظریههــای
میگیــرد .از روال بــه گون ـهای صحبــت م 
نطــور کــه ژنهــا در ارگانیسـمها اطالعــات را منتقــل
تکامــل انســان صحبــت میشــود .هما 
میکننــد ،روالهــای علمــی هــم اطالعــات و مهارتهــا را منتقــل میکننــد و تــا حــدی ایــن
ظرفیــت را دارندکــه از طریــق تقلیــد ،یــا روشهــای دیگــر آمــوزش تطبیقــی ،تکثیــر شــوند.
دانشــگران از ایــن طریــق رفتارهــای خــود را تصحیــح میکننــد ،و روالهــای خــود را بــه
گونــهای شــکل میدهندکــه بیاموزنــد چگونــه رفتــار کننــد تــا بــه نتایــج رضایتبخــش
یتــوان خیلــی گســترش داد امــا ویژگیهایــی
برســند .گرچــه تشــابه میــان ژن و روال را نم 
ماننــد تغییــر ،گزینــش ،و وراثــت کمابیــش در روالهــای علمــی هــم موجــود اســت کــه بــه
ٔ
رابطــه دانشــگر بــا اجتمــاع علمــی کمــک میکنــد .دانشــگران ،کــه بــه دنبــال
درک مــا از
اعتبــار هســتند چــون بــه دنبــال روالهــای ســودآورتری میگردنــد ،باعــث ایجــاد جهــش در
روالهــا میشــوند .روالهــا انــواع و ســطوح مختلــف دارنــد ،امــا در مجمــوع بــه کمــک دو
ســازوکار تکاملــی ،یعنــی آمــوزش تطبیقــی و گزینــش ،اجتمــاع علمــی را بــه پیشــرفت علمــی
هدایــت میکننــد.
ا کنــون ،پــس از تحلیــل رفتــاری دانشــگر منفعــت خــواه بــر مبنــای نظریـ ٔـه بــازی و آمــوزش
تطبیقــی ،نوبــت درک برهــم کنــش دانشــگر و اجتمــاع علمــی اســت ،یعنــی محیطــی
دادوســتدی کــه در آن دانشــگر ابداعــات و کشــفیات خــود را در ازای اعتبــار بــه دانشــگران
میدهــد.
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 ۱۶تحلیل برهمکنش دانشگر با اجتماع علمی /
Interaction of scientists with the scientific community
پــس از تحلیــل رفتــاری دانشــگر منفعتخــواه بــر مبنــای نظریـ ٔـه بــازی و آمــوزش تطبیقــی
نوبــت درک و تحلیــل اجتمــاع علمــی و ب رهــم کنــش دانشــگر و اجتمــاع علمــی اســت .اجتمــاع
علمــی را محیطــی دادوســتدی ببینیــد کــه در آن دانشــگر ابداعــات و کشــفیات خــود را در
ازای اعتبــار بــه دانشــگران میدهــد و بــا نادانشــگران هــم منابــع مختلــف را بــا اطالعــات و
خدمــات مبادلــه میکنــد .ایــن دادوســتد علمــی نــه یــک دادوســتد پاداشدهــی اســت و نــه
ً
یــک دادوســتد صرفــا بــازاری ،بلکــه داد وســتدی نهــادی اســت .بــا ایــن اســتدالل ،اجتمــاع
علمــی یــک ســازمان تولیــدی ماننــد یــک شــرکت نیســت ،بلکــه ســازمانی دادوســتدی اســت
کــه بــرای رابطههــای دادوســتدی ویــژهای طراحــی شــده اســت تــا عیــب ســازوکار بــازار را
نداشــته باشــد .همیــن اســت کــه در ایــن رابطـ ٔـه دادوســتدی هزینـ ٔـه معاملــه و دادوســتد میــان
دانشــگران از یــک طــرف و از طــرف دیگــر میــان دانشــگران و نادانشــگران کاهــش مییابــد
و تولیــد دانــش بــه نســبت کاراتــر از ســازوکار بــازار اســت .بــا توجــه بــه انــواع رابطههــای
دادوســتدی کــه در ایــن حیطــه وجــود دارد اجتمــاع علمــی را میتــوان بــه صــورت یــک
ٔ
شــبکه دادوســتدی در نظــر گرفــت کــه همــه گونــه رابطههــای دادوســتدی الزم مرتبــط
یشــود ،چــه ایــن رابطههــای دادوســتدی
را میــان مجموعــهای از دانشــگران شــامل م 
مســتقیم باشــد چــه غیرمســتقیم .هــر دانشــگر گــرهای اســت در گــراف رابطههایــی کــه بــه
وی وصــل میشــود .شــی تحلیــل خــود را از شــناخت اجتمــاع علمــی ،از رفتــار دانشــگران،
از گــراف رابطههــای دادوســتدی میــان دانشــگر بــا اجتمــاع علمــی ،و نیــز از روالهــا و
قاعدههــای علمــی میگیــرد .ایــن تحلیــل ،مبتنــی اســت بــر تعریــف نهــاد در جامعهشناســی،
بــه ویــژه تعریــف پارســونز ،بــا توجــه ویــژه بــه ابعــاد نهادهــای علمــی و در نظــر گرفتــن مــدل
دادوســتدی علــم.
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 ۱۷تنوع نهادهای علمی /
Diversity of scientific institutions
بــا اســتفاده از تعریــف پارســونز ،نهــاد را کمابیــش شــاکلههایی هنجارمنــد میگیریــم کــه
ً
وجــوه کنشهــا یــا برهــم کنشهــای اجتماعــی را ،کــه معمــوال مجــاز و متعــارف شــمرده
میشــوند ،تعییــن میکنــد .بــا یــک چنیــن تعریــف وســیعی از نهــاد ،دیگــر نبایــد نهادهــای
علمــی را تنهــا شــاکلههای ســاختاری دانســت کــه ب رهــم کنــش میــان گروههــای دانشــگران
را بقــرار میکنــد .پــس عــاوه بــر آزمایشــگاهها و مرا کــز علمــی ،ســاختار جوایــز و پاداشهــای
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
از جملــه نهادهــای علمــی دانســت .پــس بایــد هــم شــاکلههای ســاختاری و هــم شــاکلههای
رفتــاری را نهادهــای علمــی دانســت کــه بــر رفتــار دانشــگران حا کــم اســت .در این بحث ،ســه
نــوع قاعــده نهــادی را میشــود از هــم متمایــز کــرد :قاعدههــای توزیــعپذیــری ،قاعدههــای
اساســی ،و قاعدههــای تــودهای .اینهــا قاعدههایــی هســتندکه کنــش و برهــم کنــش همـ ٔـه
عوامــل تولیــد دانــش را ،چــه دانشــگران را کــه در تولیــد علــم مشــارکت میکننــد و چــه فراهــم
آورنــدگان منابــع را ،هماهنــگ میکنــد:
•قاعدههــای توزیعپذیــری شــامل ســاختار پاداشــی علــم ،حــق مالکیــت فکــری،
ســاختار قــرارداد دوگانـ ٔـه علــم ،قاعـ ٔ
ـده ارجاعدهــی ،و ســاختار سلســله مراتبــی در
علــم.
•قاعدههــای اساســی شــامل پارادایمهــای شــناختی و قراردادهــا و فرضهــای
علمــی کــه نتیجـ ٔـه توافــق دانشــگران اســت .بــا ایــن قاعدههــای اساســی دانشــگران
اطالعــات الزم را بــرای فرمولبنــدی انتظــارات خــود از پژوهشهــای معتبــر در
مــورد مســائلی کــه بــه آن برخــورد میکننــد بــه دســت میآورنــد.
•قاعدههــای تــودهای شــامل اجتمــاع علمــی و بــازار فکــر؛ نقــش آنهــا تجمیــع
گزینشهــا و تصمیمهــای افــراد دانشــگر و بــه دســت آوردن نتیجـ ٔـه جمعــی اســت،
ماننــد نظــم علمــی و قاعدههــای جمعــی.

ٔ
پدیده اجتماعی علم | 23
بخش اول :مدلهای شبهاقتصادی برای درک

 ۱۸توصیف قاعدههای نهادی /
Description of institutional rules
قاعدههــای نهــادی از تعریــف عــام نهــاد در موضــوع علــم بــه دســت آمــد .در ایــن میــان،
قاعدههــای توزیعپذیــری منعکسکننـ ٔ
ـده راههــا و روالهــای توزیــع ســود حاصــل از فعالیــت
علمــی اســت ،و از آنجــا ناشــی میشــود کــه ســازوکار بــازار در تولیــد دانــش علمــی کارایــی خــود
را از دســت میدهــد .قواعــد اساســی نتیجـ ٔـه توافــق میــان گــروه دانشــگران اســت تــا بتواننــد
مســئلهها و مشــکالت هماهنگــی را کــه در فرآینــد تولیــد دانــش بــه آن برخــورد میکننــد حــل
کننــد .روشهــای تجربــی ،بــه کارگیــری تجهیــزات ،تحلیــل دادههــا ،تشــکیل فرضیههــا،
و روال کار روزانــه در آزمایشــگاهها را بایــد از جملــه ایــن قواعــد دانســت .آنچــه منجــر بــه
ـوع هماهنگــی در شــرایط تکــراری در
ایجــاد ایــن قاعدههــای اساســی علــم میشــود موضـ ِ
فرآینــد تولیــد دانــش اســت.
قاعدههــای تــودهای ،شــامل اجتمــاع علمــی و بــازار فکــر ،هنگامــی ظهــور میکنــد کــه
ســازمانهای متمرکــز و سلســله مراتبــی بــه منظــور تولیــد دانــش علمــی ناموفقانــد.
کنجــکاوی علمــی بــه گون ـهای اســت کــه بــا عدمقطعیــت فــراوان همــراه اســت بــه طــوری
ـات الزم بــه
کــه تشــکیالت متمرکــز و سلســله مراتــب بــرای پـ
ـردازش حجــم عظیــم اطالعـ ِ
ِ
منظــور طراحــی روشهــای تولیــد دانــش و ارزیابــی نتایــج پژوهشهــا ناکارآمــد اســت .بــه
هنــگام ناکارآمــدی ســازمان ،اجتمــاع علمــی و بــازار فکــر بــه دنبــال جایگزینــی میگردنــد
ِ
بــرای ســازمان سلســله مراتبــی و متمرکــز ،کــه هدفــش تجمیــع گزینــش دانشــگران بــرای
بــه دســت آوردن حاصلــی جمعــی اســت .ایــن قاعدههــای تــودهای ســاختاری حاکمیتــی
در اجتمــاع علمــی ایجــاد میکنــد کــه کاراتــر از هــر ســازمان سلســله مراتبــی یــا متمرکــز اســت.
مــا در ایــران هنــوز بــا ایــن یافتههــا و مباحــث ناآشــنا هســتیم؛ بــه همیــن علــت هــم ایــن
یافتـ ٔـه بدیهــی در فرآینــد علــم نویــن هنــوز در کشــور مــا نــا شــناخته اســت.
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ٔ
دوگانه علم /
 ۱۹ساختار قرارداد
Dual- contract structure of science
فعالیــت علمــی ویژگــی متمایــز دیگــری نیــز نســبت بــه فعالیتهــای اجتماعــی دارد.
دانشــگران از یــک طــرف عضــو یــک اجتمــاع علمیانــد کــه نتایــج علمــی خــود را در اختیــار آن
میگذارنــد و در عــوض پــاداش میگیرنــد .از طــرف دیگــر کارمنــد یــک ســازمان رســمیاند،
ماننــد دانشــگاهها ،مراکــز تحقیقاتــی ،آزمایشــگاهها ،و مرا کــز تحقیــق و توسـ ٔ
ـعه صنعتــی،
ٔ
دانش-پایــه خــود را در اختیــار آن ســازمانها قــرار میدهنــد و در عــوض
کــه خدمــات
حقــوق دریافــت میکننــد .پــس دانشــگران در معــرض دوگونــه وابســتگی ،تقاضــا ،و کنــش
رفتاریانــد؛ هــم متعهدنــد بــه اجتمــاع علمــی کــه تولیــد دانــش کننــد و هــم متعهدنــد بــه یــک
ســازمان کــه مهارتهــا و تواناییهــای علمــی خــود را در جهــت اهــداف آن بــه کار گیرنــد.
دانشــگران ،مســتقل از اینکــه در چــه نــوع ســازمانی کار میکننــد و چــه مســئولیتهایی
دارنــد ،همــواره خــود را ســهیم در تولیــد دانــش میداننــد و عضــوی از اجتمــاع علمــی ،بــه
همیــن علــت بــرای خــود ایــن محدودیــت را قائلانــد کــه بــر طبــق قواعــد نهــادی اجتمــاع
علمــی رفتــار کننــد و همچنیــن از قواعــد نهــادی کــه در آن کار میکننــد تبعیــت کننــد.
بنابرایــن دانشــگران در عمــرکاری خــود بــا دو نــوع بنــگاه یــا نهــاد در ارتباطانــد :اجتمــاع
علمــی و ســازمان کارفرمــا .از یــک طــرف رابطـ ٔـه دادوســتد علمــی بــا اجتمــاع علمــی دارنــد
و از طــرف دیگــر رابطـ ٔـه دادوســتد کاری بــا ســازمان تابعــه .ایــن هــر دو رابطـ ٔـه دادوســتدی
دراز مدتانــد و میتــوان از آنهــا بــه عنــوان قــرارداد اجتماعــی یــاد کــرد .دانشــگران از طریــق
دریافــت حقــوق در مقابــل تعهــد بــه کارفرمــا امنیــت شــغلی پیــدا میکننــد و همیــن باعــث
میشــود افــراد بیشــتری بــه اجتمــاع علمــی بپیوندنــد.
امــروزه ،امنیــت خاطــر بســیاری از دانشــگران بــه خاطــر اشــتغال در یــک دانشــگاه یــا مرکــز
تحقیقــات باعــث رشــد علمــی آنهــا و ادامـ ٔـه کشــفیات و ابداعهــای علمــی آنهــا میشــود.
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تعارض منافع در قرارداد دوگانه /
۲۰
ِ
Conflict of interest in the dual- contract
قــرارداد دوگانــه بــه دانشــگر امنیــت شــغلی و امنیــت ذهنــی میدهــد بــرای کســب اعنبــار
در اجتمــاع علمــی .بــدون ایــن امنیــت کار دانشــگری مــدرن ناممکــن اســت .اینشــتین ا گــر
در ٔ
اداره ثبــت اختراعــات ســوئیس شــاغل نبــود شــاید موفــق بــه ابــداع نســبیت و انتشــار آن
نمیشــد .همینطــور امــروزه ،امنیــت خاطــر بســیاری از دانشــگران بــه خاطــر اشــتغال در
یــک دانشــگاه یــا مرکــز تحقیقــات باعــث رشــد علمــی آنهــا و ادامـ ٔـه کشــفیات و ابداعهــای
علمــی آنهــا میشــود .نادرنــد دانشــگرانی کــه نتوانســتهاند رابطـ ٔـه اســتخدامی دائــم پیــدا
کننــد .ایــن گونــه دانشــگران ا گــر توانســته باشــند تــا حــدی حضــور و اعتبــار خــود را در اجتمــاع
علمــی حفــظ کننــد البــد منبــع مالــی کــم دردســرتری داشــتهاند .دانشــگر از ایــن طریــق بــه
مشــارکت علمــی خــود در اجتمــاع علمــی ادامــه میدهــد بیاینکــه خطــر زیــادی بپذیــرد
زیــرا رابطـ ٔـه اســتخدامی وی بــا کارفرمــا ایــن اجــازه را میدهــد کــه مســتقل از ابعــاد موفقیــت
وی در اجتمــاع علمــی در مقابــل ارائــه خدمــات حقــوق دریافــت کنــد .ایــن روال مــدرن،
کــه از اواســط قــرن  ۱۹/۱۲شــروع و علــم مــدرن را از علــم پیشــانیوتونی متمایــز کــرد ،انجــام
پروژههــای علمــی خــرد و کالن را بــرای رفــع نیازهــای جامعــه و کنجــکاوی بشــر ممکــن
ســاخت.
از قــرارداد و تعهــد دوگانـ ٔـه دانشــگر بایــد انتظــار داشــت تعــارض و تداخــل منافعــی بــه وجــود
بیایــد .در مــواردی ممکــن اســت منافــع نهــاد اســتخدامی بــا روالهــای اجتمــاع علمــی
ً
مغایــرت داشــته باشــد؛ مثــا هنــگام ممنوعیــت در آشکارســازی یــک کشــف جدیــد ،کــه
ســازمانهای دفاعــی یــا بخــش خصوصــی حامــی مالــی آن بــوده اســت ،و یــا تعــارض میــان
ارزشهــای ســازمان کارفرمــا بــا اجتمــاع علمــی کــه نمونـ ٔـه آن در علــوم انســانی و اجتماعــی
دیــده شــده اســت؛ تاکنــون دانشــگری بــا هزینـ ٔـه کمــی ایــن موردهــا را مهــار کــرده اســت.
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 ۲۱سرمایهگذار علمی و دانش آفرین /
Scientific entrepreneur and scientific investor
شــی ،در مــدل شــبهاقتصادی خــودش از علــم ،دو مفهــوم سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن و چرخـ ٔـه
پذیرفتگــی را بــه تفصیــل نقــد میكنــد؛ او بیــان میكنــد كــه دانشــگر تنهــا یــک ســرمایهگذار
نیســت ،بلكــه یــك كارآفریــن نــوآور اســت .بــه همیــن دلیــل مفهــوم ســرمایهگذار علمــی از
بوردیــو و التور-وولــگار را مایــل اســت بــه كمــك مفهــوم كارآفریــن و تولیدكننـ ٔ
ـده دانــش
تكمیــل كنــد تــا بتــوان هــم نقــش نهادهــا را در تبدیــل یــك نــوع اعتبــار بــه اعتبــاری دیگــر
در چرخـ ٔـه پذیرفتگــی درك كــرد و هــم بــه شــرایط الزم بــرای چرخـ ٔـه اعتبــار توجــه كــرد .شــی
از مفهــوم فعالیــت كارآفرینــی علمــی ،یــا بــه تعبیــر فارســی فعالیــت دانــش آفرینــی ،اســتفاده
میكنــد تــا تأ كیــد كنــد كــه انگیـ ٔ
ـزه فــرد دانشــگر ســود نمادیــن اســت ،و در واقــع ایــن ســود
نمادیــن اســت كــه موتــور فرآینــد دینامیكــی علــم اســت .ســود نمادیــن منعكــس كننـ ٔ
ـده
ارزیابــی دیگــران از ســهمی اســت كــه دانشــگر دانــش آفریــن در رشــد علــم دارد .نقــش
نــوآوری فــرد میتوانــد دانشآفرینــی در همـ ٔـه مؤلفههــای كار علمــی باشــد ،از جملــه نــوآوری
در تجهیــزات ،فرآیندهــا ،نظریههــا ،و روالهــا .در ایــن بحــث شــی توجــه را از ســرمایهگذار
علمــی بــه دانشآفریــن ،كــه فعالیتــش بــا خالقیــت همــراه اســت ،و اطالعــات موجــود و بالقوه
را زودتــر از دیگــران بــه یــك نــوآوری تبدیــل میكنــد ،جلــب میكنــد .در همیــن چارچــوب هــم
شــی بــه نقــش آزمایشــگاه ،یــا بــه مفهــوم عا متــر نقــش مرا كــز پژوهشــی ،در دانشآفرینــی
توجــه میدهــد.
ســه مفهــوم سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن ،چرخـ ٔـه پذیرفتگــی ،و نیــز دانشآفرینــی ســرانجام مــا را متوجــه
یــك چارچــوب هــدف -وســیله-نتیجه میکنــد .ایــن نتیجــه اســت كــه ســود نمادیــن دارد،
پذیرفتگــی ایجــاد میكنــد ،و بــا نــوآوری علمــی یــا دانشآفرینــی همــراه اســت .در همیــن
چارچــوب متوجــه خالقیــت و دادن نقــش دانــش آفرینــی بــه دانشــگر ،بــه جــای اینكــه تنهــا
یشــویم.
ســرمایهگذار نمادیــن باشــد ،م 
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ٔ
سرمایه نمادین /
 ۲۲دانش آفرینی و
Symbolic capital and science entrepreneurship
شــی ســود نمادیــن را کــه پذیرفتگــی ایجــاد میکنــد ،و بــا نــوآوری علمــی یــا دانشآفرینــی
همــراه اســت ،در نتیجــه میبینــد .بــه همیــن دلیــل دانشــگری كــه بــا پرداختــن بــه یــك
یشــود ،مقال ـهای چــاپ نمیكنــد ،دانشآفرینــی نمیكنــد و
مســئله در حــل آن موفــق نم 
ســود نمادیــن نمیبــرد.
ایــن برداشــت شــی چنــدان بــا واقعیتهــای فعالیــت علمــی ســازگار نیســت .هنگامــی كــه
فعالیــت علمــی داخــل نهــاد تحقیقاتــی بــا دانشآفرینــی همــراه اســت و ســود نمادیــن حاصــل
میشــود ،افــراد زیــادی درگیــر ایــن فعالیــت هســتند .ســود نمادیــن ،بنــا بــه بوردیــو و شــی،
یشــود .امــا كســانی
تنهــا ســهم كســانی میشــود كــه در انتشــار نتایــج نامشــان ظاهــر م 
یشــود امــا نقــش
هــم هســتند كــه نامشــان بــه هــر دلیــل در انتشــارات مــورد نظــر ذكــر نم 
ســازندهای در نــوآوری داشــتهاند .دانشــگران همــکار ایــن نقــش گفتمانــی را میپذیرنــد و
ً
بــرای صاحــب آن امتیــاز و اعتبــار قائلنــد كــه منجــر بــه پذیرفتگــی آنهایــی میشــود كــه ظاهــرا
ســود نمادیــن نبــرده انــد .دانشــگری كــه در یــك فرآینــد علمــی موفــق بــه انتشــارات علمــی
ً
نمیشــود الزامــا بــه ایــن معنــی نیســت كــه ســود نمادیــن كســب نكــرده اســت .اســتفاده از
مفهــوم پذیرفتگــی در تعییــن ایــن نقــش كارســازتر اســت .دانشــگر در خــال فرآینــد علمــی
تواناییهایــی بــروز میدهــد كــه بــه پذیرفتگــی وی در اجتمــاع علمــی از یــک طــرف ،و از
طــرف دیگــر در آزمایشــگاه یــا نهــاد تحقیقاتــی كمــك میكنــد و وی ایــن پذیرفتگــی را بــه
اعتبــاری دو جانبــه ،چــه در نهــاد و چــه در اجتمــاع ،تبدیــل میكنــد.
بــه ایــن ترتیــب ایــن فرآینــد علمــی ،یــا بــه زبــان شــی فرآینــد هدف-وســیله-نتیجه اســت كــه
در كســب ســود نمادیــن مؤثــر اســت و نــه تنهــا نتیجــه .مفهــوم پذیرفتگــی بــه ایــن واقعیــت
نزدیكتــر اســت تــا مفهــوم سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن؛ شــی بــا وارد كــردن مفهــوم دانشآفرینــی از درك
یشــود.
واقعیتــر فعالیــت دانشــگر دور م 
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ٔ
سرمایه نمادین ضمنی Tacit symbolic capital /
۲۳
ـرمایه نمادیــن ضمنــی و تفكیــك آن از مفهوم سـ ٔ
مایلــم بــا وارد كــردن مفهــوم سـ ٔ
ـرمایه نمادین
صریــح بــه درك واقعیتــر مفهــوم سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن در فرآینــد دانشــگری کمــک کنــم .آنچــه
ـرمایه نمادیــن گفتــه میشــود سـ ٔ
در نوشــتههای التــور و وولــگار و نیــز شــی سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن
صریــح اســت .در چرخـ ٔـه پذیرفتگــی گاهــی دانشــگر اعتبــاری را كســب میكنــد یــا اعتبــاری
را بــه نــوع دیگــر تبدیــل میكنــد بیاینكــه ایــن اعتبــار از نــوع سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن صریــح یــا
سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن بوردیــو باشــد ،یــا بــه گفتـ ٔـه شــی دانشآفرینــی كــرده باشــد .در اینگونــه
مــوارد سـ ٔ
یشــود .دانشــگر تنهــا ســرمایهگذار نمادیــن صریــح
ـرمایه نمادیــن ضمنــی كســب م 
نیســت ،یــا دانشآفریــن نیســت ،بلكــه گاهــی ســرمایهگذار نمادیــن ضمنــی اســت بــدون
اینكــه بــه مفهــوم شــی دانشآفریــن باشــد .سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن ضمنــی بــه فرآینــد علــم و بــه
ً
فرآینــد هدف-وســیله-نتیجه توجــه دارد و نــه صرفــا بــه نتیجـ ٔـه كار علمــی .گاهــی رضایــت
یــك دانشــگر در ایــن فرآینــد ،و كســب سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن ضمنــی ،بــدون اینكــه همــراه بــا
دانشآفرینــی باشــد ،كمتــر از كســب اعتبــار از طریــق انتشــار یــك مقالـ ٔـه علمــی و ایجــاد
ســود نمادیــن صریــح نیســت .ایــن نكتــه در مدلهــای شــبه اقتصــادی علــم مغفــول مانــده
اســت .ســود نمادیــن ضمنــی در اجتمــاع علمــی ،شــبیه بــه دانــش ضمنــی در یــك بنــگاه،
یشــود بــه یــك مؤلفـ ٔـه
نقــش بســیار زیــادی دارد .غفلــت از ایــن ســود نمادیــن ضمنــی باعــث م 
بســیار مؤثــر در فرآینــد علــم و نیــز در سیاس ـتگذاریهای علمــی بیتوجــه باشــیم.
سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن ضمنــی مرتبــط اســت بــا توانایــی دانشــگران یــك جامعــه .هنگامــی كــه از
یشــود بایــد توجــه داشــت كــه ایــن كاالی
علــم بــه عنــوان یــك كاالی عمومــی صحبــت م 
عمومــی مرتبــط بــا سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن صریــح دانشــگران اســت؛ ایــن دانــش صریــح اســت كــه
یــك كاالی عمومــی اســت؛ توانایــی دانشــگران و سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن ضمنــی آنهــا از مقولـ ٔـه
دیگــری اســت.
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علم در جامعههای بدون اجتماع علمی

Part II

Science in the societies without scientific community

 ۱حد آستانه Critical mass /
در بخــش اول دیدیــم کــه علــم نویــن در حضــور اجتمــاع علمــی و بــا گفتمــان علــم معنــی
پیــدا کــرده اســت .در غیــاب اجتمــاع علمــی گفتمــان هــم حضــور نــدارد .ایــن پدیـ ٔ
ـده اجتمــاع
علمــی خــاص كشــورهای توســعه یافتـ ٔـه علمــی و صنعتــی اســت .بــا توضیحــات پیــش گفتــه
ٔ
مطالعــه نوشــتارهای موجــود در ایــن زمینــه ،روشــن اســت كــه وجــود تعــدادی دانشــگر
و
و پژوهشــگر در یــك زمینــه بــه معنــی موجــود بــودن اجتمــاع علمــی نیســت ،حتــی بــه
هنگامــی کــه ایــن دانشــگران عضــو فعــال اجتمــاع علمــی جهانــی باشــند .بــه نظــر میرســد
ً
حــد آســتانهای در شــاخصهای علــم و فنــاوری وجــود دارد كــه معمــوال پــس از گــذر از ایــن
حــد آســتانه اجتمــاع علمــی شــكل میگیــرد و نقــش بنیــادی خــود را در جامعــه بــه عهــده
میگیــرد .بــه ایــن معنــی ،علــم پدیــدهای برآمــده 1اســت -پدیــدهای مدنــی کــه هنگامــی
ظاهــر میشــود کــه شــاخص هــای علــم و فنــاوری و شــاید اقتصــادی از یــک حــد آســتانه گــذر
کنــد؛ ایــن پدیــده از فــرد عالــم یــا دانشــگر مســتقل اســت.
بــه نظــر میرســد در ایــران بــه بعضــی از ایــن شــاخصها رســیدهایم؛ در تعــداد مقالــه حتمــا
از ایــن آســتانه عبــور کردهایــم .شــاخصهای بیشــتری در علــم ســنجی هســتند کــه در آنهــا
زیــر حــد آســتانه هســتیم .بنابرایــن ،هنــوز تــا ایجــاد اجتمــاع علمــی فاصلــه بســیار داریــم.
سیاس ـتمداران مــا ،بیتوجــه و بــدون آشــنایی بــا ســازوکارهای درونــی فرآینــد علــم نویــن
در جامعــه ،میبالنــد بــه اینکــه چــه دســتاوردهای مهمــی در علــم داشــتهایم .بعضــی از
متخصصــان دانشــگاهی مــا نیــز ،بیتوجــه بــه ایــن ســازوکارهای نویــن ،مینالنــد از اینکــه
جوهـ ٔ
ـره علــم و دانشــگاه بــا فشــار بــر مقالهنویســی از درون تهــی شــده اســت .هــر دو گــروه از
ایــن واقعیــت نویــن دورنــد.

 Emergent phenomenon 1بــرای توصیــف ایــن موضــوع ر.ک .بــه کتابــم بــا عنوان
مبانــی تفکــر در علــوم فیزیکــی ،انتشــار الکترونیکــی.
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 ۲شرایط گذار Transition conditions /
حــد آســتانه هــر گونــه هــم کــه تعریــف بشــود کشــورهای کــم جمعیــت ،بــا توجــه بــه ابعــاد
بســیار گسـ ٔ
ـترده علــم نویــن ،از آن بــه دور خواهنــد بــود چــون عــدد مطلــق شــاخصها هــم
نقــش تعیینکننــدهای دارد .ا گــر تنهــا فیزیــک را بــه عنــوان یــک علــم نویــن در نظــر بگیریــم
بــا حــدود  ۴۰۰۰شـ ٔ
یشــویم کــه فعــال بــودن در همـ ٔـه زمینههــا
ـاخه کدگــذاری شــده متوجــه م 
چــه تعــداد نیــروی انســانی و چــه تــوان مالــی و مدیریتــی میطلبــد کــه در اختیــار کشــورهای
کوچــک نیســت -بلکــه شــاید هیــچ کشــوری بــه تنهایــی نمیتوانــد چنیــن توانــی ایجــاد کنــد.
از ایــن جهــت کشــورهای کوچــک بــه ناگزیــر در مشــارکت بــا کشــورهای دیگــر و بــا پذیــرش
ً
یشــوند .کشــورهایی
آنچــه قبــا «روال» در اجتمــاع علمــی نامیــدم دارای ایــن اجتمــاع م 
ماننــد ســنگاپور ،حتــی تایــوان بــا حــدود  ۲۴میلیــون جمعیــت ،اتریــش ،ســوئیس ،و اســرائیل
هــر یــک بــا حــدود  ۷میلیــون جمعیــت در ایــن شــرایطاند .بنابرایــن ،ا گــر از کشــورهایی
صحبــت میکنــم کــه در آنهــا اجتمــاع علمــی شــکل نگرفتــه اســت منظــورم کشــورهایی اســت
یشــود .ایــران ایــن چنیــن
کــه روالهــای مرســوم یــک اجتمــاع علمــی در آهــا مراعــات نم 
یشــود و هــم در دانشــگران
اســت .غفلــت از ایــن روالهــا هــم در سیاس ـتمداران دیــده م 
یشــود گفــت علــم نویــن را
مــا .بــه ایــن معنــی ،جامعـ ٔـه مــا از علــم نویــن غافــل اســت ،و م 
نمیشناســد .کشــور مــا بــا نقــل علــم در دانشــگاهها و بــه کاربــردن آن در بعضــی نیازهــای
اجتماعــی بــه ویــژه دفاعــی ،در ٔ
دوره گــذار بــه علمیشــدن اســت .در ایــن دوره بایــد انتظــار
نابهنجاریهــای گوناگونــی را داشــت .تاکنــون بــه بهانههایــی در ســالهای گذشــته
بــه نمونههایــی از ایــن نابهنجاریهــا پرداخت ـهام .کتــاب ســندرم ٔ
دوره نقــل دربردارنـ ٔ
ـده
مجموع ـهای از ایــن نابهنجاریهــا اســت.
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 ۳سیاستگذاری متمایز Distinctive policies /
ٔ
رابطــه دانشــگران و پژوهشــگران بــا جامعــه و بــا بخــش سیاســی
در نبــود اجتمــاع علمــی
کشــور بیواســطه میشــود .در نبــود ایــن واســطه ،اختاللهــای رفتــاری ناخوشــایندی
میــان دانشــگران و نادانشــگران و مدیــران جامعــه روی میدهــد كــه فرآینــد رشــد علــم را
در جامعــه نابســامان میكنــد .بــه ویــژه در کشــوری ماننــد ایــران کــه سـ ٔ
ـابقه نوعــی علــم
پیشــامدرن دارد ،بــه روالهــا و فرهنــگ آن در طــول چنــد صــد ســال خــو گرفتــه اســت ،و
روالهــای علــم نویــن را هــم نمیشناســد .بــه همیــن دلیــل توجــه بــه علتهــای مجموعـ ٔـه
ایــن نابســامانیها ،یــا ســندرم ،در تعییــن سیاسـتهای علمــی کشــوری ماننــد ایــران حیاتــی
اســت؛ و بیتوجهــی بــه شــرایط نبــود اجتمــاع علمــی در ایــران بــه سیاس ـتهای نامناســب
میانجامــد .وجــود همیــن ســندرم در کشــور مــا اســت کــه سیاس ـتگذاری علــم و فنــاوری را
در ایــران از کشــورهای صنعتــی متمایــز میکنــد؛ نکت ـهای کــه مــا در تاریــخ مــدرن خودمــان
از آن غافــل بودهایــم!
بنابرایــن ،در کشــوری کــه اجتمــاع علمــی هنــوز شــکل نگرفتــه اســت نمیتــوان همــان گونــه
سیاســتگذاری کــرد کــه در یــک کشــور صنعتــی .توجــه بیواســطه بــه نابســامانیها ،و
اقــدام بــه دفــع بیواسـ ٔ
ـطه آنهــا ،بــدون توجــه بــه عــوارض ناشــی از نبــود اجتمــاع علمــی ،آثــار
ِ
مضحکــی در کشــور مــا داشــته اســت از جملــه؛ پیشــنهاد ادغــام دو دانشــگاه صنعتــی شــریف
و اصفهــان بــه منظــور نتیجـ ٔـه بهتــر در رتبهبنــدی جهانــی ،مضحکـ ٔـه ISIو ضریــب تأثیــر در
ارزیابیهــای علــوم انســانی همزمــان بــا تقبیــح آن ،دانشــمندانISIیی ،پیشبینــی مقــام
ـده گسـ ٔ
چهــارم شــدن ایــران در علــم جهانــی ،پدیـ ٔ
ـترده انتحــال و چگونگــی مقابلــه بــا آن
بــا وضــع قانونــی در مجلــس ،پیشــنهادهایی منســوخ بــرای اســامی کــردن علــوم ،ادعــای
موجــود بــودن ٔ
همــه علــوم در نوشــتارهای ٔ
دوره اســامی ،انتظــار از دانشــگاه بــرای حــل
مشــکل صنعــت و همزمــان تعییــن بودجـ ٔـه دانشــگاه بــر مبنــای سـ ٔ
ـرانه دانشــجو.
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 ۴تقابل مفهومی Conceptual oppositeness /
در ایــران بعــد از انقــاب اســامی بــه نظــر میرســد اجتمــاع علمــی ،و در نتیجــه گفتمــان
علــم ،دس ـتكم در بعضــی زمینههــا ،در حــال شــكلگیری اســت و جوانههایــی ،هــر چنــد
شــكننده ،دیــده میشــود .امــا ،مفهومهــای غالــب در رفتــار علمــی مــا هنــوز همانهایــی
اســت کــه در دوران علــم پیشــامدرن در ذهــن مــا شــکل گرفتــه و از شــروع دوران انحطــاط مــا
بعــد از ســلجوقیان بــه صــورت متصلــب منجمــد شــده اســت .مفهومهایــی کــه در مدلهــای
شــبهاقتصادی علــم بــرای درک علــم نویــن برســاخته شــده ،و نیــز مفهومهــای متناظــر بــا
مبانــی تفکــر در علــوم فیزیکــی کــه علــم مــدرن را بــه وجــود آورده اســت ،در علــم پیشــامدرن
مــا غایــب اســت و همگــی ناشــی از برآمــده 2بــودن ایــن پدیـ ٔ
ـده اجتماعــی پیچیــده اســت.
ناآ گاهــی از ایــن اختــاف و گاهــی تضــاد میــان دو مجموعـ ٔـه مفهومهــای بیانگــر علــم مــدرن
و پیشــامدرن ،همانگونــه کــه از روانشناســی تفکــر میشناســیم ،3مانعــی جــدی در تعریــف
و اجــرای سیاس ـتهای کارآمــد مــا بــرای علــم و فنــاوری در هــر ســطحی ،و نیــز پیوســتن مــا
یشــود.
بــه اجتمــاع علمــی جهــان ،م 
مفهومهایــی ماننــد اعتبــار علمــی ،رابطـ ٔـه دادوســتدی در اجتمــاع علمــی ،دانشــگر در مقابــل
دانشــمند ،رفتــار بخردانـ ٔـه دانشــگر ،دانشــگر منفعتطلــب ،علــم بــه عنــوان کاالی عمومــی،
ٔ
رابطه دادوســتدی
چرخـ ٔـه اعتبــار ،چرخـ ٔـه پذیرفتگــی ،رابطـ ٔـه دادوســتدی اطالعــات -اعتبار،
خدمات-منابــع ،گزینــش بخردانــه ،و دانــش در مقابــل علــم همگــی مفهومهایــی هســتند
کــه بایــد بــه کاربــرد آن در جامعـ ٔـه بــدون اجتمــاع علمــی توجــه داشــت .ا گــر بــه طــور مثــال
اعتبــار علمــی ،و نیــز پاداشهــای گونا گــون كــه دانشــگر در رابطـ ٔـه دادوســتدی از اجتمــاع
علمــی دریافــت میكنــد ،یكــی از انگیزههــای اصلــی در رفتــار بخردانـ ٔـه دانشــگر اســت پــس
در نبــود اجتمــاع علمــی دانشــگر انتظـ ِـار اعتبــار از چــه نهــادی دارد؟

emergent 2
 3ر.ک .مفهــوم مثلــث کانیتســا و پیامدهــای آن در تفکــر مــا در کتــاب مبانــی تفکــر در
علــوم فیزیکــی.
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شدگی اعتبار علمی از اجتماع علمی /
 ۵واجفت
ِ
Decoupling of the scientific recognition from the
scientific community
دیدیــم كــه اعتبــار علمــی ،و پاداشهــای گونا گــون كــه دانشــگر در رابطـ ٔـه دادوســتدی از
اجتمــاع علمــی دریافــت میكنــد ،از انگیزههــای اصلــی در رفتــار بخردانـ ٔـه دانشــگر اســت.
در نبــود اجتمــاع علمــی دانشــگر بــه ســوی نهادهــای دیگــر جامعــه م ـیرود و از آن انتظــار
دارد در ازای كار علمــی كــه انجــام میدهــد و نتایــج آن را در اختیــار جامعــه قــرار میدهــد
اعتبــار دریافــت كنــد .عــاوه بــر ایــن ،دانشــگران منفعــت طلــب وسوســه میشــوند از جهــل
نادانشــگران و نهادهــای موجــود ســوء اســتفاده كننــد و کاالی خــود را بــه بهایــی بســیار بیــش
از آنچــه عــرف جامعههــای پیشــرفته در حضــور اجتمــاع علمــی اســت بــه جامعــه بفروشــند.
توجــه داشــته باشــیم کــه نهادهــای علمــی موجــود مــا ،کــه بــه تقلیــد از نهادهــای علمــی در
جامعـهای پیشــرفته بــا اجتمــاع علمــی فعــال و نیــز روالهــای مرســوم اجتمــاع علمــی تأســیس
ً
شــدهاند ،در تشــخیص روال ســالم بــرای فعالیــت معمــوال گولانــد .بــه ایــن ترتیــب،
یشــود -اعتبــار علمــی از اجتمــاع علمــی
دس ـتکم یــكوجــه از قــرارداد دو جانبــه مختــل م 
واجفــت میشــود.
علــت واجفتشــدگی ایــن اســت كــه جامعــه محــك ســنجشپذیری نتایــج علمــی را در
اختیــار نــدارد .پــس دانشــگران (منفعــت طلــب) بــرای كســب اعتبــار و دریافــت پــاداش
از جامعــه بــه هــر روش غیــر علمــی متوســل میشــوند تــا جامعــه و مدیــران آن را بــه ارزش
بــاالی نتایــج علمــی خــود متقاعــد كننــد .سیاس ـتمداران جامعــه هــم ،كــه از الزامهــای
اجتمــاع علمــی بیاطالعانــد ،چــه دانشــگر باشــند چــه نباشــند ،بــا محــك سیاســی نتایــج
علمــی را ارزشگــذاری میكننــد .اینگونــه میشــود كــه در چنیــن جامع ـهای اعتبــار علمــی
ـکات خصــم ،بــه دســت میآیــد و نــه بــر مبنــای نتایــج
بــه روشهــای سیاســی ،از جملــه ِاسـ ِ
ـرف مــا -منطبــق بــر فقاهــت شــیعه« -مــورد وثوق»انــد ،یــا
كار علمــی .دانشــگرانی کــه در عـ ِ
وانمــود میکننــد کــه هســتند ،اعتبــار علمــی هــم کســب میکننــد.
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 ۶نتایج
نامنظور 4واجفتشدگی /
ِ
Unintended consequences of the decoupling
بههنــگام حضــور اجتمــاع علمــی در یــك جامعــه ،دانشــگران پــس از كســب اعتبــار علمــی
روزافــزون شــهرت در جامعــه پیــدا میكننــد و از آن طریــق بــه قــدرت سیاســی ،دس ـتكم
در امــور سیاســتگذاری علــم و فنــاوری و ِســمتهای مدیریتــی ،دســت پیــدا میكننــد.
امــا در كشــوری كــه جامعــه بــه معنــای عــام در مســند اجتمــاع علمــی مینشــیند رابطههــا
و ضابطههــای سیاســی دســت بــاال را میگیــرد و تشــخیص اهــل اجتمـ ِـاع علمــی كــم رنــگ
میشــود .دلیــل ناهنجاریهــای تشــخیصی در علــم و فنــاوری کــه در كشــور مــا فــراوان دیــده
میشــود همیــن اســت :انــواع مــرد علمــی ســال و قــرن ،دانشــمندان رســانهای ،فرزانــگان
ـوده حكومتــی ،مدركگرایــی ،مصـ ٔ
بفرمـ ٔ
ـادره سیاســی مــدارك دانشــگاهی ،تلقــی سیاســی-و
نــه حتــی مدیریتــی -از ِســمتهای علمــی ماننــد رئیــس دانشــگاه و مرا كــز پژوهشــی .در
نبــود اجتمــاع علمــی اســت كــه متوجــه میشــویم نهادهایــی بــه وجــود آمدهانــد
همیــن ِ
كــه بــا اســتفاده از خــاء نبــود اجتمــاع علمــی از روشهــای مرســوم در مافیــای سیاســی دنیــا
ً
بــرای كســب وجهــه و قــدرت اســتفاده میكننــد .مثــا «خریــدن» قــدرت سیاســی از طریــق
«فــروش» مــدرك تحصیلـ ِـی مقطعهــای مختلــف بــه جاهطلبــان سیاســی یكــی از ایــن گونــه
پدیدههــای ناهنجــار اســت كــه شــدت آن بســتگی بــه ضعــف اجتمــاع علمــی در كشــور دارد.
وقتــی اجتمــاع علمــی در كشــوری حضــور نــدارد ،دانشــگران یــا بایــد بــه فكــر اعتبــار در اجتمــاع
علمــی بینالمللــی باشــند ،یــا بــه ایــن ســو متمایــل شــوند كــه اعتبــار در داخــل كشــور از ســوی
نهادهــای غیرعلمــی ،چــه سیاســی و چــه مذهبــی ،كســب كننــد .پــس بــرای كســب اعتبــار
روشهایــی ابــداع میشــود كــه در اجتمــاع علمــی پیشــرفته بیگانــه اســت و ویژگــی محلــی
پیــدا میكنــد .در ایــن ابداعهــای محلــی بــرای كسـ ِـب منفعــت بیشــتر انــواع روشهــای
ـادره احساســات مذهبــی ،ملــی ،و عاطف ـهای دیــده شــده اســت .مثـ ًـا مصـ ٔ
مصـ ٔ
ـادره احســاس
عقبماندگــی تاریخــی كشــورمان باعــث شــده اســت بســیاری ادعاهــای عجیــب و ناســالم
علمــی كننــد و از طریــق رســانهها یــا مدیــران ارشــد سیاســی كشــور اعتبــار «علمــی» كســب كنند.
 4اصطالحــی در جامعهشناســی بــا کاربــرد فــراوان در علــوم انســانی؛ وقتــی نتیجـ ٔـه
یشــود کــه مــورد نظــر سیاس ـتگذاران یــا
یــک سیاســت منجــر بــه نتیج ـهای م 
عامــان اجرایــی نبــوده اســت ایــن مفهــوم بــه کار م ـیرود.
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 ۷علم به عنوان کاالی عمومی /
Scientific knowledge as a public good
ً
كاالیــی عمومــی اســت كــه در اختیــار همــه باشــد و هــر كــس بتوانــد از آن اســتفاده كنــد .مثــا
هــوای پاكیــزه در شــهرها یــا بوســتانهای شــهری كاالی عمومــی اســت؛ همــه میتواننــد از
آن اســتفاده كننــد .کــوه هــم کاالی عمومــی اســت گرچــه شــاید هــر کــس تــوان اســتفاده از
آن را نــدارد مگــر کوهنــورد باشــد .امــا هنگامــی كــه از علــم یــا دانــش بــه عنــوان یــك كاالی
عمومــی صحبــت میكنیــم بایــد بــه چگونگــی و جمعیــت توانــا در اســتفاده از آن توجــه
داشــته باشــیم؛ و نیــز توجــه داشــته باشــیم کــه منظــور از علــم در ایــن جــا دانــش اســت نــه آن
فرآینــدی کــه در آن دانــش آفریــده میشــود؛ همــان گونــه کــه صنعــت یــک کاالی عمومــی
نیســت امــا کاالهــای صنعتــی میتوانــد در اختیــار همــه باشــد ،دانــش هــم نوعــی برونــداد
صریــح وکتبــی فرآینــد علمــی اســت .در ایــن معنــی ،علم/دانــش كاالیــی عمومــی اســت کــه
ٔ
نتیجــه ابداعهــا و كشــفهای دانشــگران اســت و در اختیــار همــه .حتــی بیــش از ایــن،
یتــوان کاالی عمومــی دانســت.
روالهــا و روشهــای علمــی را هــم م 
آیــا همــگان تــوان اســتفاده از ایــن كاال را دارنــد؟ جایــی كــه اجتمــاع علمــی وجــود دارد
امــکان اســتفاده از ایــن كاال بــرای هــر عضــو کــه تــوان اســتفاده از آن دانــش را داشــته باشــد
وجــود دارد .تــوان دانشآفرینــی دانشــگران چگونگــی اســتفاده از ایــن كاال و تبدیــل آن بــه
ســود نمادیــن صریــح را تعییــن میکنــد .جایــی كــه اجتمــاع علمــی وجــود نــدارد ایــن كاال
نقــش عمومــی خــود را از دســت میدهــد و میشــود کاالیــی خــاص بــرای اعضــای اجتمــاع
علمـ ِـی کشــورهای خــاص یــا دانشــگرانی کــه عضــو اجتمــاع علمــی جهانــی باشــند .پــس ایــن
ً
کاال صرفــا در اختیــار تعــداد اندكــی از كشــورهای صنعتــی اســت كــه اجتمــاع علمــی دارنــد و
میتواننــد بــا نــوآوری ایــن كاال را بــه انــواع ســرمایههای نمادیــن و نانمادیــن اقتصــادی
تبدیــل كننــد .كشــورهای جهــان ســوم در اســتفاده از ایــن كاال محرومانــد ،گرچــه دانشــگران
آنهــا تــوان اســتفاده از ایــن کاال را دارنــد .تــوان فــردی دانشــگر بــه معنــی تــوان جامعــه در
اســتفاده از ایــن کاال نیســت؛ اســتفاده از ایــن کاال موکــول اســت بــه سیاسـتگذاری و اجــرای
سیاس ـتهای هوشــمندانه .کشــور مــا از ایــن سیاس ـتها غافــل اســت.
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 ۸دانش ضمنی کاالی عمومی نیست /
Tacit knowledge is not a public good
در بخــش مدلهــای شــبه اقتصــادی علــم تأ کیــد کــردم کــه دانش ضمنــی و سـ ٔ
ـرمایه نمادین
ضمنــی در مدلهــای هدف-وســیله-نتیجه مخفــی مانــده اســت .شــاید بــه ایــن دلیــل کــه
واضعــان آن وابســتهاند بــه اجتمــاع علمــی جهانــی؛ در نتیجــه بــه تأاثیــر فقــدان ایــن دانــش
ضمنــی در کشــوری کــه اجتمــاع علمــی نــدارد بیتوجهانــد .دانــش صریــح و مکتــوب منتــج
ـش ضمنــی در آن نقــش تعیینکننــدهای دارد .هنگامــی کــه
از گفتمـ ِ
ـان علــم اســت کــه دانـ ِ
اجتمــاع علمــی ناموجــود اســت از ایــن دانــش ضمنــی هــم خبــری نیســت .انتقــال دانــش
صریــح ،دانــش مکتــوب ،در غیــاب دانــش ضمنــی همــواره ناقــص اســت ،شــبیه بــه خریــد
یــک کارخانــه بــدون در اختیــار داشــتن دانــش فنــی! عنــوان ســندرم ٔ
دوره نقــل در کتابــم
ناظــر بــه همیــن نکتــه اســت.
یتــوان تعبیــر دانــش علمــی بــه معنــی كاالی عمومــی
بــا توجــه بــه نقــش دانــش ضمنــی ،نم 
را در مدلهــای شــبهاقتصادی علــم بــدون قیــد و شــرط پذیرفــت .كشــورهای جهــان ســوم
گاهــی بــه ایــن واقعیــت اشــراف ندارنــد كــه اســتفاده از ایــن كاالی عمومــی بینالمللــی ،كــه
دانــش بشــری نــام دارد ،مســتلزم چــه ابــزار و لوازمــی اســت؛ و تــازه در بهتریــن شــرایط كــه بتوان
ایــن دانــش را درك و منتقــل كــرد ،تنهــا دانــش صریــح منتقــل شــده اســت؛ دانــش ضمنــی و
ٔ
ســرمایه نمادیــن ضمنــی و توانایــی دانشــگران در اجتمــاع علمــی بینالمللــی قابــل انتقــال
نیســت .سـ ٔ
یتــوان بــا تمریــن فرآینــد هدف-وســیله -نتیجــه
ـرمایه نمادیــن ضمنــی را تنهــا م 
كســب كــرد ،كــه ایــن دیگــر یك كاالی عمومی نیســت .كشــورهای جهان ســوم كه كوشــیدهاند
ً
علــم را بــه كشــور خــود وارد كننــد اكثــرا در بهتریــن شــرایط در مرحلـ ٔـه نقــل دانــش ،كــه نقــل
نتیجــه در چارچــوب هدف-وســیله -نتیجــه اســت ،متوقــف شــدهاند و بــه فكــر ایجــاد دانــش
ضمنــی و تمركــز بــر سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن ضمنــی نیفتادهانــد .اعــزام دانشــجو بــه خــارج بــه ســبكی
كــه در صدســال گذشـ ٔ
ـته ایــران مرســوم بــوده اســت همیشــه همــراه بــا ایــن بیتوجهــی بــه نقش
سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن ضمنــی بــوده اســت .چرخــش بینشــی كــه ایــران نیــاز دارد توجــه بــه آمــوزش و
پژوهــش موردنیــاز کشــور در تمــام ســطوح همــراه بــا مشــارکت فعــال دراجتمــاع علمــی جهانــی
اســت؛ تــا ایــن چرخــش در سیاسـتهای علــم و فنــاوری مــا تأثیــر گــذار نشــود فرآینــد هــدف-
وســیله-نتیجه معیــوب اســت ،علــم پــا نگرفتــه اســت ،و از دانــش ضمنی خبری نخواهــد بود.
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ٔ ۹
گره ایدئولوژیک و مدیریت علم /
Ideological muddle and science management
ـش علمـ ِـی ضمنــی خبــری هســت ،نــه از ســازوكار روالهــای
در غیــاب اجتمــاع علمــی نــه از دانـ ِ
درون اجتمــاع علمــی ،و نــه از فرآینــد هدف-وســیله-نتیجه .از ایــن رو ،بــرای درک «علــم»
یشــود هیــچ یــک از مدلهای شــبه-اقتصادی
آن گونــه کــه درکشــوری مثــل ایــران تجربــه م 
علــم بــه کار نمیآیــد؛ فــرض بنیــادی ایــن مدلهــا امــا معتبــر اســت :دانشــگر انســانی اســت
ت طلــب کــه در هــر فعالیــت دنبــال ســود اســت .چــون ایــن ســود نمیتوانــد بــا واسـ ٔ
ـطه
منفعـ 
اجتمــاع علمــی تعریــف و محقــق شــود دانشــگر ایرانــی بــه هــر نهــاد دیگــری از جملــه بخــش
ـوژی یــا طریقـ ِـت حکمرانــی مــا ،مبتنی
سیاســی بــرای کســب منفعــت متوســل میشــود .ایدئولـ ِ
بــر فقــه شــیعه بــا قرائتــی خــاص ،فضایــی ایجــاد میکنــد بــرای امتیازگیریهــای شــخصی
َ
کــه بــا مفهــوم « ِثقـ ٔـه» (مــورد وثــوق بــودن) مرتبــط اســت؛ ایــن امتیازگیــری متمایــز اســت
از مفهــوم رانــت در اقتصــاد مــدرن؛ بگذاریــد ایــن مفهــوم را «امتیــاز وثوقــی» یــا «وثوقانــه»
ـران بــدون اجتمــاع علمــی ،میکوشــند بــرای منفعــت بیشــتر خــود
بنامــم .دانشــگران ،در ایـ ِ
را مــورد وثــوق حمکرانــان نشــان بدهنــد تــا اعتبــار بیشــتری در جامعــه کســب کننــد ،بــه
امکانــات بیشــتری دسترســی داشــته باشــند ،و وثوقانـ ٔـه بیشــتری دریافــت کننــد ،چــه بــه
صــورت تیــول یــا هــر نــوع درآمــد و اعتبــار دیگــر .همیــن طــور حکمرانــان هــر بــار بــه دانشــگران
نیــاز دارنــد بــه دانشــگران مــورد وثــوق خــود مراجعــه میکننــد و نــه بــه کســانی کــه در اجتمــاع
علمــی اعتبــار داشــته باشــند.
حکمرانــان مــا در تصمیمگیریهــای مدیریتــی ،از جملــه نصــب مدیــران علمــی در جامعــه و
نیــز مشــورتهای علمــی ،بــه طــور طبیعــی بــه ضابطههــای ایدئولوژیــك و طریقتــی متوســل
ـخیص شایســتگی ،درســتی یــا نادرســتی ،حــق یــا نــا حــق ،در اینگونــه
ـاك تشـ
میشــوند .مـ ِ
ِ
ً
انتصابهــا ضابطههــای طریقتــی اســت ،كــه الزامــا بــا ســازوكارهای مرســوم در اجتمــاع
علمــی ســازگاری نــدارد .ایــن ناســازگاریها بــه صــورت گــرهای در توسـ ٔ
ـعه علمــی كشــور ظاهــر
میشــود .ایــن گرههــای ایدئولوژیکــی بیــش از هــر چیــز ناشــی از نبــود اجتمــاع علمــی اســت و
نــه اشــتباه سیاسـتمداران در تصمیمگیــری .از همیــن روســت کــه مدیریــت علــم بــر مبنــای
ایــن امتیازهــای وثوقــی نمیتوانــد بــه توسـ ٔ
ـعه علمــی کشــور کمــک کنــد.
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 ۱۰آ گاهی حرفهای ،آ گاهی قومی /
Professional awareness, cult awareness
برنامهریــزی و اجــرا بخــش جداییناپذیــر زندگــی در جامعههــای پیچیـ ٔ
ـده امــروزی اســت.
ایــن برنامهریزیهــا و نیــز اجــرای آنهــا هم،گرچــه بخشــی از سیاس ـتهای اقتصــادی خــرد
و کالن در جامعــه اســت ،بــه شــدت متأثــر از مفهــوم علــم مــدرن اســت .مفهــوم حرفهگرایــی
در ایــن بافتــار هــم از حرفـهای بــودن در علــم متأثــر اســت کــه بــه حرفـ ٔـه دانشــگری در حضــور
اجتمــاع علمــی معنــی میدهــد .انســان خردمنــد نویــن متأثــر از مفهــوم علــم آ گاهــی حرفـهای
پیــدا کــرده اســت ،بــر مبنــای ایــن آ گاهــی مشــکلها و مســئلههای جامعــه را درک میکنــد،
و بــرای رفــع آن برنامهریــزی و اجــرا میکنــد .آ گاهــی حرف ـهای در كشــورهای پیشـ ٔ
ـرفته
علمــی ،كــه در آنهــا حضــور اجتمــاع علمــی ســابقه دارد ،امــری بدیهــی اســت کــه رفتــار مبتنــی
بــر آن ذاتــی مردمانشــان شــده ،و حرفهگرایــی نیــز سـ ٔ
ـابقه طوالنــی دارد .ایــن حرفهگرایــی
نویــن بــا مفهــوم علــم عجیــن شــده و بــه كل جامعــه ،و نــه فقــط اجتمــاع علمــی ،رســوخ
كــرده اســت .از ایــن رو اســت کــه آ گاهــی حرف ـهای در همـ ٔـه تصمیمهــای مدیریتــی و اداری
كشــورهای پیشــرفته نقــش اساســی دارد.
در غیــاب اجتمــاع علمــی حرفهگرایــی رنــگ میبــازد و مفاهیــم دیگــر ،بســته بــه مــورد،
جــای آن را میگیــرد .در بســیاری كشــورهای جهــان ســوم ،از جملــه ایــران ،آ گاهــی قومــی
یــا آ گاهــی ایدئولوژیــك ،مرتبــط بــا افــراد وابســته بــه ایدئولــوژی یــا قرائــت خــاص از اســام،
جانشــین آن اســت .هــرگاه آ گاهــی قومــی حا كــم باشــد بــه هنــگام نصــب مدیــران در درجـ ٔـه
اول بــه وابســتگی قومــی توجــه میشــود كــه در ایــران بســیار رایــج اســت .مدیــران قومــی
ابــزاری هســتند بــرای حفــظ منافــع قومــی سیاس ـتگذاران و ردههــای بــاالی مدیریتــی .در
دوران بعــد از انقــاب اســامی آ گاهــی قومــی جــای خــود را كمابیــش بــه آ گاهــی اعتقــادی و
ایدئولوژیــك یــا آ گاهــی انجمنــی و هیاتــی داده اســت .بــا توجــه بــه ایــن مناســبات اجتماعــی
بایــد از اعمــال سیاس ـتگذاریهای علــم و فنــاوری بــر مبنــای مــدل كشــورهای پیشــرفته
ً
برحــذر بــود .ایــن آ گاهــی ایدئولوژیــك الزامــا بــه معنــی جــدا نبــودن دیــن از سیاســت نیســت؛
همانطــور كــه آ گاهــی حرف ـهای بــه معنــی پذیــرش علــم بــه جــای مذهــب نیســت.
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 ۱۱رابطه ،ضابطه ،تشخیص /
Relationship, criterion, distinction
پــس از انقــاب اســامی مفهــوم ضابطــه بــاب شــد تــا جایگزیــن رابطــه در اســتخدامها شــود.
ـطه رابطــهیــا بیواسـ ٔ
پــس از آن متقاضیــان ،بــه واسـ ٔ
ـطه رابطــه ،خــود را بــا ضابطههــا ،كــه
همگــی مكانیكــی بودنــد ،بــه راحتــی تطبیــق دادنــد .در نبــود حرفهگرایــی ،کــه اجتمــاع
علمــی بهتریــن نمــود مــدرن آن اســت ،ضابطــه نقــش تســهیلگری را بــرای رابطــه بــه عهــده
گرفــت .بــه ایــن ترتیــب ،جامعــه نتوانســت بــه ســمت آ گاهــی حرف ـهای بــرود ،تشــخیص
حرف ـهای نتوانســت پــا بگیــرد ،و همــان ضابطههــا مانــع جــدی شــدند بــرای توسـ ٔ
ـعه اداری
كشــور .نــوع ســئوالهایی کــه در گزینــش دانشــجو ،در اســتخدام هیئــت علمــی ،و حتــی در
آموزشهــای «دانــش افزایــی» در دانشــگاهها مرســوم اســت از جنــس فروکاهیــدن ضابطــه
َ
بــه رابطــه اســت .تأثیــر دو مفهــوم «آ گاهــی قومــی» در مقابــل آ گاهــی حرفـهای و نیــز « ِثقـ ٔـه»،
کــه در یادداش ـتهای قبلــی توضیــح دادم ،در پانگرفتــن تشــخیص حرف ـهای در مدیریــت
جامعــه ،و نــه تنهــا در مدیریــت علــم کشــور ،چشــمگیر بــوده اســت و ایــن نمون ـهای اســت
دیگــر از نتیجههــای نامنظــور در حکمرانــی مــا در جمهــوری اســامی.
مثــال بــرای بیتوجهــی حکمرانــان مــا بــه تشــخیص حرف ـهای بســیار اســت .ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی كشــور در یــک دوره ایــن ضابطـ ٔـه قانونــی را ابــاغ كــرده اســت كــه
تنهــا كســی میتوانــد در معاونــت پژوهشــی وزارت علــوم اســتخدام شــود كــه فار غالتحصیــل
كارشناســی در رشـ ٔ
ـته جامعهشناســی بــا گرایــش پژوهشــگری باشــد؛ ضابطـهای کــه بــه ظاهــر
بــه حرفهگرایــی توجــه دارد و از نــوع ضابطــه اســت .غافــل از اینكــه ا گــر مدیــری حرفهگــرا
تشــخیص داد بــرای ســمتی كارشناســی داوطلبــی از رشــتهای دیگــر مناس ـبتر اســت ایــن
تشــخیص بــه مراتــب بــرای بهــرهوری اداری مناس ـبتر اســت تــا اســتخدام كارشناســی كــه
ً
ً
نکــه راه
تصادفــا فار غالتحصیــل جامعهشناســی بــا گرایــش پژوهشــگری اســت .مضافــا ای 
بــرای اعمــال رابطــه بــاز میشــود .هیــچ رابطــه یــا ضابط ـهای نمیتوانــد جــای تشــخیص
اهــل حرفــه را در اجتمــاع علمــی بگیــرد .سیاس ـتهای علمــی مــا در نبــود اجتمــاع علمــی،
ـخیص مبتنــی بــر روالهــای اجتمــاع علمــی ،بســیار ناکاآمــد بــوده و
و در بیتوجهــی بــه تشـ
ِ
مانــع توسـ ٔ
ـعه علمــی شــده اســت.

 | 42علم چیست؟ یادداشتهایی کوتاه در باب علم نوین

ٔ
جامعه تکزمان یا همگن زمانی /
۱۲
Monochronic or time homogeneous society
جامعـهای كــه خــود مولــد مفاهیــم انتزاعــی در علــوم و فنــاوری و مولــد محصــوالت ملمــوس
فنــاوری اســت فرهنــگ اســتفاده از همیــن مفاهیــم و محصــوالت را هــم بــه وجــود آورده و
همیــن فرهنــگ رفتـ ِـار مــردم آن جامعــه را نیــز شــكل داده اســت .بــه ایــن معنــی ،جامعــه در
زمــان خــودش اســت و همزمــان بــا ابداعهــای مفهومــی ،محصــوالت فنــاوری ،و فرهنــگ
مرتبــط بــا آنهــا رشــد میكنــد؛ رشــدی کــه مقیــاس زمانــی آن قــرن اســت نــه ســال و دهــه.
اروپــا در شــش قــرن گذشــته چنیــن بــوده اســت .چنیــن جامع ـهای را مایلــم جامعـ ٔـه تــك-
ٔ
جامعــه همگــن زمانــی بنامــم .ایــن مفهــوم تکزمانــی کمــی متفــاوت اســت از
زمــان ،یــا
معنــی رایــج آن در معــادل انگلیســی کــه در عنــوان بــه کار بــردهام .در چنیــن جامع ـهای
نزاعــی ناشــی از دوگانگــی و چندگانگــی نظــام مفهومــی ،چندگانگــی فرهنگــی بــه معنــی
ســنتی یــا نویــن ،و چندگانگــی اقتصــادی وجــود نــدارد ،مگــر گفتمــان درون اجتمــاع علمــی.
كشــورهای غربــی پــا بــه پــای ظهــور یــا «برآمــدن» علــم نویــن ّ
مدنیـ ِـت خــود را با دســتاوردهای
علــم و فنــاوری تطبیــق دادهانــد و نزاعهــای مفهومــی و نزاعهــای ناشــی از ظهــور مفاهیــم
و بینشهــای جدیــد و بــه َتبــع آن قدرتهــای اجتماعــی جدیــد را پشــت ســر گذاشــتهاند،
زاینـ ٔ
ـده دنیــای جدیدیانــد كــه ریشــه در ســنت خودشــان دارد .گرچــه ایــن دنیــای جدیــد
دگرشــكل اســت و بــا دنیــای ســنتی خــودش متفــاوت اســت ،هــر آنچــه هســت زاییـ ٔ
ـده
جدیــدی از بطــن گذشــته اســت و تکامــل گذشــته اســت ،وارداتــی نیســت ،و گذشــته را و هــر
آنچــه هــم وارداتــی بــوده در ا كنــون خــود حــل كــرده و دینامیــک رشــد منحصــر بــه فــردی
ـده فرهنــگ گذشـ ٔ
را ایجــاد کــرده اســت .فرهنــگ جدیــد زاییـ ٔ
ـته آن جامعــه اســت .تغییــر
فرهنگــی پیوســته در طــول چنــد ســده اتفــاق افتــاده اســت .حتــی ا گــر بــه مفهــوم تومــاس
كوهــن انقــاب علمــی هــم اتفــاق افتــاده اســت ،و بــه تبــع آن انقــاب مفهومــی و رفتــاری ،بــاز
یتــوان بــه عنــوان حضــوری
هــم وجــود معتقــدان بــه فرهنــگ قبلــی را در جامعـ ٔـه جدیــد نم 
ناهمزمــان از دو فرهنــگ تلقــی كــرد .بــا توجــه بــه پیوســتگی تغییــرات فرهنگــی ،و درونزا
ـگ تك-زمــان یــا همگــن فرهنگــی مینامــم .برآمــدن
بــودن ،آن را جامعــهای بــا فرهنـ ِ
اجتمــاع علمــی و روالهــای آن در چنیــن جامعههایــی فرآینــدی تکاملــی و درونزاد اســت.
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ٔ
جامعه چند-زمان یا چندگن زمانی /
۱۳
Polychronism or time heterogeneous society
در کشــورهای اســامی بــه ویــژه ایــران ،برخــاف جامعههــای تك-زمــان ،وضعیــت فرهنگــی
و دینامیــک آن ماهیــت متفاوتــی دارد .ســنت دیرینــه و ریش ـهدار علمــی همــراه بــا مفاهیــم
زیربنایــی در طــول هــزاران ســال پدیــد آمــده اســت .ایــن ســنتها و مفاهیــم بــه باورهایــی
تبدیــل شــده اســت بســیار ریشـهدار و نامنعطــف؛ بــه خصــوص كــه در هشـتصد ســال اخیــر،
پــس از گــذر از ٔ
ل بویــه و شــروع انحطــاط فکــری از اواســط
دوره روشــنگری اســامی در دوران آ 
قــرن پنجــم بــا اســتیالی ســلجوقیان و تأســیس نظامیههــا ،ســنتها را کــد شــده ،مفاهیــم
ناپویــا و در نتیجــه متصلــب شــده ،و جامعــه بــه انحطــاط کشــیده شــده اســت .حضیــض
ایــن انحطــاط را در ایــران در اواخــر ٔ
دوره قاجــار شــاهد بودهایــم .پــس از آشــنایی مــا بــا
غــرب و پیشــرفتهای علمــی و اقتــدار بیبدیــل آن شــرایطی بســیار اســتثنایی در كشــور مــا
فراهــم شــده اســت .مفاهیــم و تولیــدات فنــاوری گونا گــون وارد كشــور مــا شــده بیاینكــه
توانســته باشــد مفاهیــم و تولیــدات قبلــی را كنــار بزنــد .حتــی نهادهــای ســنتی کمابیــش
پابرجــا هســتند در کنــار نهادهــای نویــن .هنــوز در كنــار تراكتورهــا و ابــزار كشــاورزی مــدرن
خیــش و روشهــای ســنتی آبیــاری چنــد هــزار ســاله بــه كار م ـیرود؛ هنــوز معمــاری چنــد
هــزار سـ ٔ
ـاله مــا درکنــار معمــاری مــدرن حضــور دارد؛ هنــوز روشهــا و مفاهیــم حکمرانــی ســنتی
شاهنشــاهی و اقتدارگــرا در کنــار مفاهیــم و روشهــای حکمرانــی مــدرن مشــاهده میشــود؛
کمتــر بــه مفهومــی برمیخوریــم كــه میــراث گذشـ ٔ
ـته مــا و منســوخ شــده باشــد ،یــا باورهــای
متناظــر آن منســوخ شــده باشــد؛ در كنــار آنهــا مفاهیــم نویــن دیگــر وارد كشــور شــده اســت و
بــه درســت یــا بــه غلــط بــه كار م ـیرود .در كنــار آخریــن دســتاوردهای تجهیــزات پزشــكی
ماننــد اســكوئید و اف ام آر آی هنــوز مفاهیــم گــرم و ســرد را مــردم و پزشــکان ســنتی بــه كار
میبرنــد .در كنــار اقتصــاد ســنتی بــازار ،اقتصــاد روســتایی ،مفاهیــم اقتصــادی نویــن مبتنــی
بــر فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد دانش-بنیــان و شــرکتهای نوپــا بــه كار م ـیرود .بــه یــك
معنــی ،مفاهیــم باســتانی و ســنتی بــه مفاهیــم نویــن متحــول نشــدهاند ،بلكــه همــه در كنــار
هــم بــه صــورت متصلــب موجودنــد و نقــش فعــال در جامعــه دارنــد ،چــه در تعــارض باشــند و
چــه در توافــق .و بــه همیــن معنــی جامعـ ٔـه مــا چندگــن اســت.
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 ۱۴چند زمانی و سندرم ٔ
دوره نقل /
Polychronism and the syndrome of the transition/
narration era
مــا در جامعـ ٔـه چندزمــان یــا چندگــن خــود تفــاوت خیــش و ترا كتــور را میبینیــم ،تفــاوت گاری
و هواپیمــا را میبینیــم ،امــا ارتبــاط ایــن تفــاوت میــان اشــیاء را بــا تفــاوت میــان مفهومهایــی
ماننــد نقــل و عقــل ،حاكــم عــادل و حا كــم دموكــرات ،برکشــیدن افــراد «مــورد وثــوق» و
«متخصــص حرفــهای» را درک نمیکنیــم؛ تفــاوت میــان رئیــس و مدیــر را نمیدانیــم،
تفــاوت میــان «اداره کــردن یــک نهــاد یــا بنــگاه» را بــا «در تیــول قــراردادن نهــاد یــا بنــگاه»
درک نمیکنیــم .واژههایــی ماننــد ناسوتیگری(سکوالریســم) ،اباحهگــری ،الئیســم،
لیبرالیســم ،و موحــد و متعبــد را در كنــار هــم بــه كار میگیریــم و بــه سـ ٔ
ـلیقه خــود مصـ ٔ
ـادره
معنــی میکنیــم .گروههــای فرهنگــی متفــاوت ،بســته بــه آبشــخور علمــی و فرهنگیشــان،
مفاهیــم خــاص خــود را بــه كار میبرنــدٔ .
واژه فاضــل ،دانشــمند ،عالمــه ،فیلســوف،
متخصــص ،عالــم ،دانشــگر ،پژوهشــگر ،و آ کادمیســین بــه كار م ـیرود بیتوجــه بــه اینكــه
هــر كــدام مصادیــق تاریخــی و دایـ ٔ
ـره معنایــی خودشــان را دارنــد .مفاهیــم و ابــزار مربــوط بــه
ســنتها و فرهنگهــای وابســته بــه زمانهــای مختلــف در كنــار یكدیگــر ،بــدون تعامــل،
زنــده اســت ،نــه اینكــه برخــی جنبـ ٔـه تاریخــی پیــدا كــرده باشــد .مفهــوم «ســندرم ٔ
دوره نقــل»
بــه ایــن فرهنــگ چند-زمــان بــر میگــرددٔ :
دوره گــذاری کــه در آن مفاهیــم از دورههــای
گوناگــون حاظرنــد بیهیــچ کنشــی بــرای تمایــز یــا تکویــن؛ و نقــل بــه معنــی آموزشــی کــه
مبتنــی اســت بــر خوانــدن کتــاب و وام گیــری مفهومهــای مــدرن جامعههــای تک-زمــان
مبــدع ایــن مفهومهــا.
و ِ
تــا گفتمــان علــم درنگیــرد ،تــا تکلیــف مفهومهــای موجــود در بخشــی از فرهنــگ ســنتی مــا
بــا مفهومهــای جدیــد و ارتبــاط میــان آنهــا در ایــن گفتمــان روشــن نشــود ،تــا اجتمــاع علمــی
شــکل نگیــرد و بخشــی از مفاهیـ ِـم زنــده بــه تاریــخ تبدیــل نشــود ،و تــا تکلیــف مفهومهــای
خودمــان را بــا اجتمــاع علمــی جهانــی روشــن نکنیــم ،ایــن چندگنــی فرهنگــی بــه همگنــی
تبدیــل نخواهــد شــد؛ هــر گــروه وابســته بــه یــک مجموعــه مفهــوم گــروه دیگــر را «تکفیــر»
میکنــد ،جامعــه بــرای آن هزینــه میکنــد ،و اتــاف هزینههــا بــه فقــر جامعــه میانجامــد.
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ٔ
مخاطره فروکاستن چندگنی به دوگانگی سنت-مدرنیت
۱۵
Risk of reducing polychronism to the traditionalism- /
modernity duality
در سیاسـتگذاری علــم ا گــر بــه ایــن واقعیــت ملغمـ ٔـه مفهومــی توجــه نشــود همــان اشــتباهی
رخ میدهــد كــه متخصصــان فروكاس ـتگرای توســعه در بانــك جهانــی بــا نســخهپیچی
بــرای كشــورهای جهــان ســوم باعــث آن شــدند .در بحثهــای اقتصــادی گاهــی از اقتصــاد
دوگانــه در تحلیــل وضعیــت اقتصــادی كشــورهای جهــان ســوم صحبــت شــده اســت ،و نیــز
از شــكاف میــان اقتصــاد ســنتی و اقتصــاد مــدرن؛ امــا اطــاق دوگانــه جوابگــوی پیچیدگــی
وضعیــت كشــور مــا نیســت .همچنیــن در بررســی جوامعــی مثــل ایــران از فرهنــگ دوگانــه
نــام بــرده شــده اســت كــه آن نیــز گویــای واقعیــت كشــور مــا نیســت .بهتــر اســت چند-زمانــی
فرهنگــی و اقتصــادی خــود را بپذیریــم و در تحلیلهــای خــود بــه آن توجــه كنیــم .تأ کیــد بــر
تفــاوت میــان كنشــگران در اقتصــاد یــا در فرهنــگ ،تفــاوت میــان افــراد روســتایی ،بیســواد
یــا كمســواد ،وابســته بــه نظامهــای اعتقــادی قدیمــی از یــك طــرف و افــراد مــدرن شــهری،
باســواد ،باارزشهــا و ســبك زندگــی غربــی از طــرف دیگــر اشــتباهی اســت کــه بایــد در تحلیــل
وضعیــت اجتماعــی کشــوری مثــل ایــران بــه آن توجــه کــرد .چند-زمانـ ِـی مفهومـ ِـی حا كــم
بــر جامعـ ٔـه مــا بــه طــور قطــع از ایــن تقســیمبندی تبعیــت نمیكنــد .فراوانانــد كســانی كــه
ســبك زندگــی غربــی دارنــد ،آخریــن مــدارج تحصیلــی را از بهتریــن دانشــگاههای غــرب
گرفتهانــد ،امــا باورهاشــان و ســاختار ذهنیشــان در مفاهیمــی منعكــس میشــود كــه متعلــق
بــه دوران پیشــامدرن اســت .بــه عبــارت دیگــر چند-زمانــی تنهــا ویژگــی جامعــه نیســت،
بلكــه ویژگــی افــراد هــم هســت :جامعــه و افــرادی کــه ذهنشــان بــه گون ـهای مبهــم میــان
مفاهیمــی از دورانهــای متفــاوت و فرهنگهــای متفــاوت شــناور اســت.
بــه ایــن معنــی ،چند-زمانــی و چندگنــی و ملغمـ ٔـه مفهومــی در جامعــه را نمیتــوان بــه دو
بخــش جامعـ ٔـه ســنتی و جامعـ ٔـه باارزشــهای غربــی و باســواد فروكاســت .ایــن ســادهانگاری
ذهــن خوگرفتــه بــه فروکاسـتگرایی و ناآشــنا بــا مفهــوم پادفروكاسـتگرایی یــا زیســتارگرایی
اســت كــه منجــر بــه ایــن تحلیــل نادرســت میشــود .بــا توجــه بــه مدلهــای شــبه-اقتصادی
علــم میتــوان گفــت كــه تــا سـ ٔ
چندگنــی جــای خــود
ـرمایه نمادیــن ضمنــی ایجــاد نشــود ایــن
ِ
را بــه جامعـ ٔـه همگــن نمیدهــد.
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ٔ
ســرمایه نمادیــن ضمنــی ایجــاد نشــود چندگنــی در جامعــه جــای خــود را بــه همگنــی
تــا
ٔ
نمیدهــد .آنچــه آشــنایان بــا فرهنــگ غربــی یــا بــا علــم نویــن بــه جامعــه خودشــان وارد
ً
ـان) معرفــت علمــی جدیــد و انتقــال ظواهــر زندگــی مبتنــی بــر علــم
میكننــد معمــوال نقـ ِـل (بیـ ِ
نویــن اســت؛ از ایــن طریــق حتــی سـ ٔ
ـرمایه نمادیــن در جامعــه تولیــد نمیشــود چــه رســد
ٔ
ـراد ناقـ ِـل دانــش و ســواد جدیــد حداكثــر واژههــا و ابــزار
بــه ســرمایه نمادیــن ضمنــی .ایــن افـ ِ
ً
جدیــد را وارد كشــور میكننــد؛ امــا میدانیــم کــه واژههــا معمــوال بــه همــراه خــود مفهــوم اصلــی
را كــه منظــور از واژه اســت بــه فرهنــگ یــک جامعــه وارد نمیكننــد .ورود واژههــا بــدون درک
ٔ
ـان مفاهیــم از
مفهــوم متناظــر آنهــا بــه ملغمـهای شــدن مفهومــی ،و نیــز ادامــه حضــور ناهمزمـ ِ
ســنتهای مختلــف ،میانجامــد.
شــکلگیری اجتمــاع علمــی نشــان از پذیــرش و درک مفهومهــای مرتبــط دارد .نبــود اجتمــاع
علمــی در عصــر چندگنــی امــا نشــان از درک نشــدن مفهــوم علــم نویــن در اجتمــاع دارد؛
در چنیــن اجتماعــی نمیشــود بــه گون ـهای سیاس ـتگذاری کــرد کــه گویــی مفهومهــای
مرتبــط وارد مدنیــت و فرهنــگ ایــن کشــورها شــده اســت .البــد در کاربــرد مفاهیمــی ماننــد
چرخـ ٔـه پذیرفتگــی ،دادوســتد اطالعات-اعتبــار ،و قــرارداد دو جانبـ ٔـه علــم نیــز بایــد احتیــاط
کــرد و انتظــار داشــت همـ ٔـه ایــن واژههــا در کشــوری مثــل مــا -بــه نوعــی مرتبــط بــا مفاهیــم
ملغم ـهای -مصــادره و از اصــل خــود دور شــوند.
تأ کیــد بــر معمــاری علــم در کشــوری ماننــد ایــران بــه دلیــل همیــن چند-زمانــی و چندگنــی
فرهنگــی و توجــه دادن بــه پرهیــز از سیاس ـتهایی اســت کــه مرســوم جامعـ ٔـه علمــی
ٔ
ٔ
ـان
پیشــرفته کشــورهای صنعتــی در حضــور یــک اجتمــاع علمــی اســت .تــا از جامعــه چنــد زمـ ِ
مــا ســئوال برنخیــزد ،تــا دانشــگران نویــن روش بررســی ایــن ســئوالها یــا کنــار گذاشــتن آنهــا
را فرانگیرنــد ،تــا سیاس ـتگذاران و مدیــران دولتــی و خصوصــی از درگیــر شــدن دانشــگران
جامعــه بــا ایــن ســئوالها و فراهــم کــردن ابــزار آن حمایــت نکننــد اجتمــاع علمــی شــکل
نمیگیــرد و در فرآینــد آن تکزمانــی و همگنــی فرهنگــی اتفــاق نخواهــد افتــاد .در معمــاری
علــم بایــد بــه ایــن بنیانهــا توجــه کــرد تــا سیاس ـتگذاریهای مــا بــرای توســعه و توسـ ٔ
ـعه
علــم ابتــر نشــود .سیاسـتهای متصلــب مبتنــی بــر افزایــش مکانیکــی بعضــی شــاخصهای
ثانویــه انحــراف از ایــن واقعیتهــا اســت.
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