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 دانشگاه پیام نورگروه حسابداری،  ، کارشناسی ارشد ، مربی

 

  کیدهچ

نحوه تاثیرگذاری علم بر . رشته ای است که روابط متقابل میان علم و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد ؛جامعه شناسی علم

ارزشها، آموزش و پرورش، ساختار طبقاتی، شیوه زندگی، تصمیم گیریهای سیاسی و شیوه های نگرش به جهان و همچنین 

دو مبحث عمده ای که در جامعه  .علم بررسی می شود معه بر رشد و توسعه علم در حوزه جامعه شناسینحوه اثرگذاری جا

در علم است که هر کدام دارای تعاریف و ویژگیهای  "نظام ارتباطی  و "قشر بندی اجتماعی "شناسی علم مطرح می باشند

 جامعه یا کوهن و مرتن از علم بعد شناسی جامعه های یژگی و و مختصات ترین مهم  فنآوری، و علم .خاص خود هستند

 از تر مفصل و تر قوی بزرگتر، های شبكه خلق علم فناوری اصلی کار ، شناسی جامعه نوع این در . است فناوری علم شناسی

 .تحویل است و ترجمه فیزیكی  اجتماعی فرایند طریق

 مثل نوین های فناوری علم ویِژه به علم فناوری، مصرف و توزیع تولید، های ست سیا بر حاکم شرایط واقع، تجلی در این کارکرد

کشورهای  پژوهشی های مؤسسه و ها دانشگاه در ارتباطات و تكنولوژی اطالعات و نانوبیوتكنولوژی نانوتكنولوژی، بیوتكنولوژی،

 .است در حال توسعه همچون ایران

 

 علمی معرفت شناسی جامعه تكنولوژی، و علم لعات مطا علم، شناسی جامعه علم ،فناوری، :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 نه فنآوری علم . است کرده ایفا مدرن ها در زندگی فناوری  علم ، گذشته دهه یک در  ، مهمی بسیار نقش ، التور برونو تعبیر به

 به آن منفی و مثبت های داللت و ابعاد حتی بلكه است، شده بدل وعمومی کارشناسی مباحث کانون به ای ه فزایند طور به فقط

 جهانی شدن، عصر در  .است شده تبدیل نیز المللی بین های دولت ها، فرهنگ ها، ملت میان و توافق مجادالت ، مباحث محور

 های نگرانی جنگ، ایدز،گرسنگی، مثل برنده تحلیل و زا مرگ مزمن، های بیماری مثل انسان روی پیش مسائل از بسیاری

 ، ایجادکننده نقش در خواه فناوری، علم با دیگر و نوپدید بازپدید مسائل و تروریسم ، ناامنی اعتیاد، استرس، محیطی، زیست

 مدیریت تعریف، شده، یاد مسائل به پرداختن. اند مرتبط مسائلی، چنین درمان کننده ی نقش در خواه و میانجی کننده، تسهیل

 که علم است هایی شیوه و فرایندها درست درك مستلزم جوامع اقتصادی و اجتماعی توسعه اهداف و تحقق آنها حل نهایت در و

 می شكل را ما جهان مسائل زیست اهم ، آنها به منتسب های و دستاورد پزشكی محور مانند حرفه علم های حرفه فناوری،

 و ملی ای، منطقه سطوح در فناوری علم با های مرتبط سیاست و ها داللت ها، پارادایم درست و عمیق درك بنابراین، .دهند

 . است شناسی جامعه جوان نسبتاً زیرشاخه این آتی و فعلی تحوالت و شناسی علم جامعه تكوین تاریخ درك مستلزم المللی بین

 مهم جامعه شاخه زیر این دورنمای و اخیر تحوالت مشخص طور به علم، شناسی جامعه توسعه کلی تاریخ مرور ضمن مقاله، این

 .کند می بررسی شبكه کنشگر نظریه بر تأکید با هن، کو تامس و مرتن رابرت یعنی آن، خوانده پدر دو از بعد را شناسی

علم و تاثیر علم بر روی جامعه شناسی در مراکز  شناسی جامعه تحوالتی در چنین یک بالقوه های درس و ها داللت همچنین

 .است مقاله این دیگر مباحث از ایران، مرتبط مراکز و دیگر ها دانشگاه علمی و فرهنگی از جمله

  شناسی علم امعهج

نحوه . جامعه شناسی علم رشته ای است که در حقیقت روابط متقابل میان علم و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد

نگرش به تاثیرگذاری علم بر ارزشها، آموزش و پرورش، ساختار طبقاتی، شیوه زندگی، تصمیم گیریهای سیاسی و شیوه های 

 (991 ؛ کاپالن. )جهان و همچنین نحوه اثرگذاری جامعه بر رشد و توسعه علم در حوزه جامعه شناسی علم بررسی می شود

 :برخی جامعه شناسان از جامعه شناسی علم دو تعریف ارائه می دهند 

و عناصر ) روابط بین فضای علم  که بر طبق آن جامعه شناسی علم عبارتست از مطالعه و بررسی در مورد: تعریف کالسیک  - 

دانشمندان، نهادهای آموزشی و پژوهشی، موسسات علمی، دانشگاه ها، کتابخانه ها، هنجارهای علمی، جو علمی و : آن از قبیل 

 (ن افراد، امكانات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دینی، پارامترهای تاریخی، نظامی، فكری و غیر آ: با اجزاء آن ) و جامعه ... ( 

 :طرح شماتیک این تعریف عبارتست از

 
آنگاه جامعه شناسی علم . که عبارتست از در نظر گرفتن فضای اجزاء علم به عنوان یک سیستم: تعریف سیستماتیک  -2

برای نمونه مطالعه روابط میان رسمیت یافتن نظریه های . عبارت خواهد بود از مطالعه روابط جمعی بین عناصر این سیستم

 ( 731 توکل، . ) و مجالت علمی در این تعریف می گنجد علمی

 :طرح شماتیک این تعریف عبارتست از
                                                           
1- kaplan, 1988 
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به تعبیری دقیق تر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که موضوع جامعه شناسی علم عبارتست از بررسی علم به عنوان یک 

جامعه شناسی علم در صدد برقراری رابطه میان . نهاد اجتماعی، نظام روابط اجتماعی در قلمرو علم و پیوندهای آن با جامعه

افزون بر این، انجام . ویژگیهای اجتماعی علم و فعالیت علمی از یک طرف و خصلت های معرفت شناسانه از طرف دیگر است

خت علم، عوامل اجتماعی مشروط کننده رشد علمی و ویژگیهای فعالیت ها و بررسی هایی در زمینه ماهیت اجتماعی شنا

 (939 ، 2فارکاس. )روابط علمی بررسی در حیطه فوق را تكمیل می نماید

 :زمینه موضوعی مطالعه در جامعه شناسی علم را به سه قسمت تقسیم می کند  7زاکرمن

 میموضوعات مربوط به سازمان اجتماعی و شناختی کار عل - 

 موضوعات مربوط به جامعه شناسی شناخت علمی -2

 روابط متقابل میان علم و مجموعه شرایط اجتماعی و فرهنگی بر علم -7

روابط علم با سایر نهادهای اجتماعی، علم و سایر : به عبارت کلی تر، زمینه های اصلی مطالعه در جامعه شناسی علم عبارتند از 

عی در قلمرو علم، ماهیت اجتماعی شناخت علمی، عوامل اجتماعی مرتبط با رشد علم، ساختار ابعاد فرهنگ، نظام روابط اجتما

 ( 732 محسنی، ) اجتماعی مشاغل علمی، سازمانهای اجتماعی علم و قشربندی اجتماعی در علم 

اسی علم یعنی در این مقاله سعی می شود تا تاثیر دسترسی آزاد به مقاالت و مطالب علمی بر دو مبحث مهم جامعه شن

 .بنابراین بهتر است نخست با این دو مبحث بیشتر آشنا شویم. قشربندی اجتماعی و نظام ارتباطی در علم بررسی شود

 قشربندی اجتماعی در علم

در ابتدا الزم است که یادآور شویم که جامعه علمی یک جامعه همگون و همسان متشكل از اعضای دارای شرایط مساوی با 

در واقع بین جایگاه، وضعیت و شان اعضای موجود در یک جامعه علمی همیشه یک نا همسانی و عدم تشابه . تیكدیگر نیس

در این جامعه، گروه اندکی از دانشمندان به گونه ای کامال نامشابه با . وجود دارد و این جامعه کامال قشر بندی شده است

مال نامشابه نیز از امتیازات، پاداشها و منابع مورد نیاز برای کارهای دیگران در پیشبرد علم مشارکت دارند و به گونه ای کا

نقش اساسی در شكل گیری ساختار و  Meritocracyساالری در علم یا همان  شایسته در حقیقت،. پژوهشی بهره می برند

کسانی تعلق می گیرد که در الیه های یک جامعه علمی دارد و بر اساس این مفهوم، امكانات، امتیازات و پاداشهای علمی به 

 (919 زاکرمن، . ) جامعه علمی بهتر کار کرده و نتایج کار آنها از اثربخشی بیشتری برخوردار باشد

رتبه بندیها و . البته قشربندی ذکر شده در جامعه علمی حالت پیچیده ای دارد و عوامل زیادی در شكل گیری آن نقش دارند

سات، مراکز و اشخاص مختلف انجام می شوند در پیدایش این قشرها و الیه های مختلف ارزش گذاریهای علمی که توسط موس

                                                           
2 Farkas, 1979 - 

3-
 Zukerman, 1989 
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این یک واقعیت است که امروزه عناصر موجود در یک جامعه علمی اعم از اشخاص، مراکز و موسسات علمی و پژوهشی، . موثرند

ام در حال ارزیابی و رتبه بندی هستند و از حتی نظریه ها و روشهای علمی مد  دانشگاهها، مجله ها، رشته ها و تخصص ها و 

برای مثال، تایید اعتبار یک اثر علمی با اعطای امتیازات و . نظر اعتبار اجتماعی کامال درجه بندی و اولویت بندی می شوند

یكی . ی شودافتخاراتی چون جایزه، بورس مطالعاتی، صدور مجوز تدریس، اعطای مقام استادی و نام گذاری یافته علمی انجام م

میزان استناد به این   از راههای ارزشیابی عناصر موجود در یک جامعه علمی، در نظر گرفتن تعداد انتشارات علمی و نیز 

امروزه مراکز (  717 زره ساز، . ) انتشارات است که از عوامل کسب وجهه علمی و ارج گذاری و امتیاز گیری نیز می باشد

که با تعیین نشریات معتبر هر حوزه تخصصی و انجام تحلیلهای استنادی مختلف، مولفان و وجود دارند  ISIمعتبری چون 

موجود را مشخص نموده و بدین ترتیب دخالت مستقیمی در شكل گیری الیه ها و قشرهای اجتماعی آن ی موسسات هسته 

 . حوزه تخصصی دارند

  نظام ارتباطی در علم

ز طریق انتشار و نگهداری نتایج تحقیقات علمی، امكان دسترسی به آنها را برای غرض از ارتباط علمی فرآیندی است که ا

این فرآیند، فرآیندی مكرر است که موجب اشاعه و انتشار دانش شده و در کل جامعه مورد استفاده قرار . دیگران فراهم می کند

 . می گیرد

 

 :بطور کلی، ارتباطات علمی را می توان به سه مرحله تقسیم نمود 

 

ارتباط در چارچوب شبكه های غیر رسمی که در حال حاضر بطور وسیعی از طریق استفاده از رسانه های الكترونیكی انجام  - 

 می شود ؛

 

 اشاعه اولیه نتایج تحقیق از طریق کنفرانس ها و پیش چاپها ؛ -2

 

 انتشار رسمی در نشریات علمی -7

 

برای  ( 711  پاکدامن،)  .ال محدود به نشر مقاالت در نشریات علمی وزین استاما تاکید عملی در رابطه با تحقیقات علمی ک

تا پیش از قرن  .روشن تر شدن بحث، بهتر است اشاره ای هر چند بسیار مختصر به پیشینه ارتباطات علمی داشته باشیم

کنار کتاب، که دستاوردهای در . هفدهم میالدی، ارتباط علمی میان دانشمندان، عموما بر مكاتبه های شخصی متكی بود

درازمدت دانشمندان را به کندی به دیگران انتقال می داد، ارتباطات فردی و مكاتبه های شخصی فرآیند بهتری را برای آگاه 

تدریج علوم گسترش یافته و بر تعداد ه کردن سریع دانشمندان از فعالیتها و دستاوردهای یكدیگر فراهم می کرد اما ب

پژوهشگران عالقه مند به رسمیت شناخته شدن از سوی همتایان خود، خواهان ارائه راهكاری برای . وده شددانشمندان افز

. نیز یافتن مجرایی برای مطلع شدن از اخبار و دستاوردهای علمی حوزه خود بودند  ایمن ساختن اندیشه های خود از سرقت و

ین بستری، نشریه های علمی پا به عرصه حیات نهادند و انجمنهای در چن. شیوه سنتی ارتباط علمی، جوابگوی این نیاز نبود

اولین نشریه علمی بود [  ] "نشریه دانشوران  "( 711 جمالی مهموئی و دیگران، . ) علمی شكل گرفته و گسترش پیدا نمودند

عرصه وجود  ی پا بهدر فرانسه منتشر شد و بدین ترتیب نشریات علم 661 که به شكل هفته نامه از پنجم ژانویه سال 

. در حقیقت سال آغاز رسمی ارتباطات علمی به شیوه مدرن است 661 البته سال (   71 فتاحی و منصوریان، .) گذاشتند
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اختراع صنعت چاپ، افزایش چشمگیر انجمنهای علمی، بهبود خدمات پستی و نیز توسعه علوم و ( 12111کینگ و تنوپیر)

جمالی )  .متعدد طی سده های بعد، تاثیر بسزایی بر رشد تعداد نشریه های علمی داشت تقسیم شدن آنها به زیر شاخه های

کرد و  اختراع صنعت چاپ، انتشار آثار دانشمندان را در نسخه های متعدد و در زمانی کوتاه تسهیل ( 711 مهموئی و دیگران، 

بدین ترتیب، تحولی چشمگیر در ارتباطات . بخشیدارتقاء خدمات پستی، انتقال و انتشار این آثار را در سطح جهان تسریع 

به این ارتباطات استحكام  991  علمی میان اعضای جامعه علمی پدید آمد و ابداع شبكه جهانی اینترنت و توسعه آن در دهه

و مقاالت علمی از طریق شبكه جهانی اینترنت و برداشتن محدودیتهای  پیدایش امكان انتشار مجالت .بیشتری بخشید

را از  پژوهشهای خود به راحتی نتایج تحقیقات و تا دانشمندان بتوانند دسترسی و استفاده برای این نوع از منابع سبب شد

طریق این محمل در عرضه دید جهانیان قرار دهند و ارتباطات مستحكم تر و پایدارتری را با سایر اعضای جامعه علمی خود 

 .پدید آورند

 علم جامعه شناسی تکوين

 پیوسته های تالش غم ر به ، که است شناسی جامعه سبک های جوان و قدرتمند های شاخه زیر از یكی علم شناسی جامعه

 امریكا، در آن تخصصی هویت و ای بعد، مشروعیت حرفه به 971  هة د از وکلمبیا هاروارد های دانشگاه در و شاگردانش مرتن

 این در  . شد حاصل 931  سال در ساله 11 تأخیر نزدیک به یا تعویق یک پس از رشته، این اصلی و اولیه خاستگاه عنوان به

امریكا  جامعه شناسی انجمن در شناسی جامعه های شاخه زیر از (ASA) خجسته واقعه این   .شد  پذیرفته رشته این سال

 های پژوهش پیشبرد هدف آن که، یافت تحقق 931  سال به " علم اجتماعی مطالعات انجمن" تأسیس از بعد سال سه درست

 مطالعات" به  بعدها که ،" علم مطالعات"عنوان  تحت رشته این تخصصی مجله نخستین  .بود علم حوزه در ای چندرشته

 علم شناسی جامعه امروزه بسیار، موانع از گذشتن با ( 937  مرتن،.)شد منتشر 936  سال در یافت، نام تغییر ،" علم اجتماعی

 عبارتند رشته این اصلی مشخصات . است مطالعاتی های حوزه پرطرفدارترین و  ترین ازتخصصی یكی علم، اجتماعی مطالعات یا

 : از

وکاربردی بررسی  ای میان رشته های پژوهش امكان و مطالعه مورد موضوعات گستردگی ، زیاد رشد سرعت و پذیری انعطاف

 :از عبارتند است که فكری موج یا تحول دوره سه مبین این رشته وتحوالت تكوین تاریخ

 و ابعاد استخراج هدف با  یا علم به مثابه یک نظام اجتماعی که مرتن و پیروانش عمدتا ( oss)علم قدیم جامعه شناسی  - 

 .است بوده علم شناسی جامعه بالمنازع و مسلط رویكرد قرن بیستم 31 دهه تا و کردند، تأسیس را آن علم هنجاری سازوکارهای

 محسوب کلیدی مفهومی شود، می نامیده نیز " علم هنجارهای" یا " نهادی الزامات " یاآنچه 1 علم آداب مفهوم پارادایم این در 

 تحمیل و دانشمندان علمی اجتماع به را هنجارها و ها ارزش از موزونی مجموعة آداب علم( 21:2111)مفهوم فاولر  .شود می

اجتماع  در شان نهادی های ارزش که است ی مجاز امور و ها ترجیح ها، توصیه تجویزها، ها، نسخه درحكم و کند می

 متفاوتی بیش و های کم میزان به همچنین ها آن . یابد استمرار بتواند علمی کار تا شود شمرده مشروع بایست می دانشمندان

 .می شدموثر واقع  آنها علمی هشیاری بر نهایت در و شده درونی دانشمندان توسط

 نیز علمی آداب یا اپیستمیولوژیک شناسانه معرفت کارکرد چون و چند بر کند می سعی علم هنجاری ساختار نظریه در مرتن

 داده امری را آن خود روزمرة کار جریان در که دانشمندان را " علمی منطق" که است درصدد وی دیگر عبارت به . کند تأکید

 معرفت الزامات آخر دست باید اما اند تاریخی اگر چه هنجارهای علم مرتن از نظر . دهد قرار نقادی مورد شوند متصور می شده

 . کنند رعایت را شناسانه

                                                           
5-Tenopir  & King, 2000  
 
1- Ethos of Science 
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 اخالقی و  شناختی دغدغه های روش میان محكم پیوند به وی هنجارها، این اخالقی و شناختی روش های داللت به توجه با

می کند  تصریح وی زند می پیوند علم تنبیه رفتارگرایانه در  و پاداش نظام به را علم هنجارهای همچنین، مرتن  .کند می تأکید

 آداب فراگیر نظام . وفادارند علم هنجارهای به بیشتر دهد  که می تخصیص آن دانشمندانی به را علمی های پاداش علم نهاد که

 به براین، افزون علمی، آداب . است علمی معرفت بنیادین شناختی روش اصول عملیاتی کردن واقع در نظر مرتن مورد علمی

 انتظارات برآوردن . است سلیم شبیه عقل نزد علمی معرفت از شناختی و اخالقی های ارزش و علمی کار از  تاریخی تصورات

 در علم در اخالق . شدن متصور علم آداب بنیان را یعنی اخالق اجتماعی، مشترك انتظارات برآوردن بهتر عبارت به یا جامعه

 (999  ، کاناوو ؛ 937  مرتن،( . است شناسا و شناسه شناختن، پیرامون ماهیت باورها و الزامات ها، ارزش برگیرنده

 های ل مد کارایی شدن دار که به دنبال خدشه( skk)یا جامعه شناسی معرفت علمی( Nss)علم جدید شناسی جامعه  -2

 های دهه در متفكران از متنوع و وسیع گروهی دست دانشگاهی به های حرفه و علم تحوالت تبیین در علم قدیم شناسی جامعه

 شد متصور جامعه از خارج توان نمی را علم که است مبتنی اساسی فرض این رویكرد بر این . شد تأسیس بیستم قرن 11 و 31

معرفت  استقالل و عینیت طرفی، بی بیش و کم و است گرفته قرار ابهام از ای پرده در علم غیر از میان علم تمایز نتیجه در و

 .است شده انكار علمی

 فیزیكدان و علم مورخ تا گرفته فیلسوف و شناس از جامعه را  اندیشمندان از وسیعی دامنه ی آرای علمی معرفت شناسی جامعه

 هری فیرابند، ،پل باشالر گاستن ، بارنز بری کوهن، تامس بلور، دیوید چون متفكرانی، نمونه برای توان می  .گیرد بر می در

 اروپایی خاستگاه افراد عمدتا این. جوید می تبری معرفت شناسی جامعه از وی خود چندکه هر پوپر بایكر،کارل ویب ، کالینز

 کرده نظر تجدید آن در و کرده انتقاد علم قدیم شناسی جامعه از ) ادینبورو مكتب از(ضعیف قوی برنامه های ارائه با و اند داشته

 وشناخت علم بر فرهنگی و اجتماعی فرایندهای و تأثیرات" بر  تصریح  و " باوری نسبی" در که با تسامح گفت توان می که اند

 بهای انقال ساختار " کتاب خالق فیزیكدان و و علم مورخ که را کوهن توان می) 991  شاپین، ( .دارند فكری اشتراك   " علمی

 معه جا ، دانست علم جدید شناسی جامعه متفكر ماساچوست پرنفوذترین فناوری مؤسسه (MIT) با ست ا ( 931   )علمی

 :    است متفاوت ( علم قدیم شناسی جامعه)مرتن علم شناسی با جامعه زیر جهت چند از که  شناسی

 .است مرتن علم شناسی جامعه کلیدی مفهوم علم (اتوس)آداب است، کوهن علم شناسی کلیدی جامعه مفهوم پارادایم ( الف

  پای علمی درون اجتماع در شناختی و پارادایمی تغییرات بر کوهن کند، می تأکید علمی اجتماع اجتماعی کارکرد بر مرتن( ب

 .فشرد می

 تقابالت و شناختی های مناقشه بر کوهن کند، می علمی تأکید اجتماع یک درون در دانشمندان اجتماعی همنوایی بر مرتن  )ج

 .اصرار می ورزد پارادایمی های  جابجایی و شناختی

 جامعه شناسی علم در ايران

کشورهای که داعیه ی گذشته ی درخشان تولید علمی و مفهوم  به ویژهیكی از شاخص های رشد و توسعه علمی در هر کشور 

لمی تولید شده در آن ها از یک سو و توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی دارند و به عبارتی کمیت و کیفیت آثار ع کنونی ترقی و

شیوه های آموزش و ارزیابی های فرانظری و علم شناسی علم از سوی دیگر در این میان کیفیت این نگاه ها درجه دوم و 

فراتحلیلی در هر کشور به علم و اندیشه، همبستگی نزدیكی به جریان تولید علمی، انباشت دانش مبادله آن و پشتوانه های 

بسیاری از جامعه . که وظیفه رسالت جامعه شناسان علم و دانش است. ارد که باید مورد نقد و بررسی قرار گیرندعلمی د

شناسان در حوزه علم فعالیت داشته اند که از آن جمله جامعه شناسان کالسیک می توان کنت، مارکس، پارسونز و جامعه 

 .ردشناسان معاصر پوپر و سی رایت میلز را می توان نام ب

. باشدمی مبنای وضعیت شناخت غالب در هر دوره در پی بیان قانون پیشرفت بشر است کنت بنیانگذار جامعه شناسی معتقد 

بررسی  معاصر رسیده است و او دری به دوره  یاشتن ادوار و دگرگونیهایذاو می خواهد کشف کند که چگونه بشر با پشت سر گ

ه مرحله ای را از یكدیگر تفكیک می کرد که مراحل توسعه اجتماعی مورد نظر کنت اساس تحوالت ذهنی بشر قانون س خود بر
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به سه دوره ربانی و متافیزیک و اثباتی تقسیم می شود و واحد آن به ترتیب خانواده، دولت، نوع بشر، نوع سلطه حقوقی و 

تایع و فعالیت اقتصادی غلبه،سلطه، دفاع و  سیاسی مردان روحانی و نظامی، مردان کلیسا و حقوق دانان و دانشمندان و مدیران

 .صنعت می باشد

او به عوامل  با وجود اینكه در اندیشه کنت تكامل ذهنی و فكری نقش محوری در تعیین تكامل و پیشرفت بشر دارد ولی

محور اصلی  مارکس .دیگری نیز به عنوان عوامل تعیین کننده تكامل بشر از جمله افزایش جمعیت و تقسیم کار توجه دارد

هدف اصلی چارچوب نظری مارکس تهیه دستورالعمل بوده برای کشف روابط تو در تو از . تبیین خود را مناسبات تولید می داند

 .نظر تاریخی تحول پذیر و روابط میان اقتصاد، و سایر ابعاد جامعه وجود دارد

پارسونز نظام . ه شناسی علم را مورد بررسی قرار داده استپارسونز یكی از نظریه پردازان نوسازی اجتماعی که صور بنیانی جامع

استحكام منطقی، عمومیت و عمومیت اصل  اعتبار تجربی، صراحت منطقی، :هنجاری علم را به چهار گونه طبقه بندی می کند

اصلی و بنیادی چون و هنگامی که پارسونز از نقش حرفه ای دانشمندان بحث می کند وی این موضوع را در رابطه با خصلتهای 

نز همچنین از دو هنجار صحبت می کند که دانشمند را مترادف وجهانی بودن و بیطرفی عاطفی تجزیه و تحلیل می کند پار س

با محقق نشان می دهد و یعنی سعی و کوشش علمی و پذیرش اعتبار یافته های علمی ارائه شد این دو مفوم به وضوح با 

هانی بودن مورد توجه مرتن تطابق دارد و به اعتقاد پارسونز در دانش علمی چهار هنجار اساسی مفهوم شک سازمان یافته و ج

 .کار علم می باید از لحاظ تجربی معتبر باشد و وضوح و صراحت منطقی داشته باشد .برای اهل علم حالت الزام آور دارد

نتیجه می گیرد که هر کس که من ادراك به نظریه علمی و در ساخت علم « عینت علمی»با عنایت به اهمیت جایگاه  پوپر نیز

اساس  پوپر شناخت خود را بر. فن آموز ها را فرا گرفته باشد می تواند آزمایش را تكرار کند و نتیجه آزمایش را داوری کند

شان دهد که رویاها و تجربه گرا و خردگرایی بیان می کند و آن را مورد آزمون انتقادی قرار دهیم و این تجربه می تواند ن

انتظارهای ما ضرورتا نمایان گر نتایجی نیستند که به وجود می آوریم و بهترین روش برای جست و جوی حقیقیت شاید این 

باشد که بیش از همه گرامی ترین عقاید خود را مورد انتقاد قرار دهیم و با کسانی که خواهان کشف حقیقت هستند مصداق 

می شود و نهادهایی بدین منظور تاسیس شده مانند آزمایشگاهها، نشریات و  گرایی علم با مشاهده آغاز  ءبر استقرا بنا. دارد

 .مجامع علمی

برای تغییر و جدا انگاشتن رشته خویش از جامعه شناسی معرفت می باشد این الگو،  931 تاکید جامعه شناسان علم در دهه 

های ناظر به خرد ابزاری آن خواهد بود و از لحاظ مقام و منزلت، علوم دقیق،  منظور از علم بیشتر همان علم تجربی و پیامد

ضمامی تجربی در برابر سایر حوزه علم و دانش بشری در صدر نشسته و واجد شرایط برای دریافت عنوان علم، از میان نکمی و ا

ر چه قدرت ارزیابانه، تحلیلی و کاربردی جداکردن کامل جامعه شناسی علم  از معرفت، اگ. جمیع معارف و دانش خواهند بود

چرا که . در دوره های ما بعد امپریالیستی کنونی این تفكیک شاید منزلت قبلی را نداشته باشد  اما شاید. آن را افزایش می دهد

ضبط، که من... با روشن شدن روابط تنگاتنگ دانش و قدرت، تولید از این پس انواع مطالعات فلسفی، اجتماعی، دینی و 

روشنمند و منشعب از انگیزه های اکتشافی بشری بوده و ناظر به اهداف، توسعه ای، کاربردی با بنیادی باشند، علم قلمداد شده 

از این رو اصرار بسیار برای جدایی علم تجربی از سایر حوزه های . و در جامعه شناسی علم و دانش مورد بررسی قرار می گیرند

پست مدرن شده و در آن بر « چرخش فرهنگی ـ زبانی»تلقی کردن، به خصوص در عصری که دچار علمی و صرفا آن را علم 

مورد توافق بیشتر مجامع قرار گرفته، چندان ( فایرابند  ) دانش در فضای تكثیر روش شناختی و آنارشی نظم در بی نظمی

اهده هم در علوم تجربی مورد تردید قرار گرفته دقیق به نظر نمی رسد به ویژه آن که دعوی دقت و قطعیت، حتی مربوط به مش

 .است

اما به نظر نمی رسد با توجه به این که نظریه ابزار تحلیل و تبیین هر پژوهشگر و دانش پژوه که در صدد بررسی کردن و داوری 

این خصوص در کتاب و به  عدم اکتفا به اختصار و قرار دادن فصلی در. اجتماع و فرآیند علمی است به ویژهی ادرباره هر مسئله 

ویژه طرح نظریه های جدید جامعه شناسی علم همراه با نمونه ها و موارد بررسی هم به غنای نظری این رشته ـ در کشور ـ می 
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فراهم سازد که فصول بعدی می توانست براساس آن ها  یافزود و هم می توانست چارچوب هایی را برای درك آسان دیدگاههای

روی تحقیقات و دنیای علمی بررسی  د و به عالوه راهنمای را برای محققان فراهم می ساخت که بعدها بایدصورت بعدی شون

 .جامعه شناختی صورت دهند

از موضوعات علم مهم دیگر در حوزه علم و دانش رشد تولیدات و مكاتب هر هرمنوتیكی و انتقادی تحت تاثیر گرایشهای زبانی 

 «قلمروهای انقالبی»م از یک سو، و رشد خیره کننده تكنولوژیک در علوم تجربی به ویژه در و پست مدرنیستی در فلسفه عل

، مهندسی ژنیتیک، ژنوم انسانی، کلون   علم از سوی دیگر، این قلمرو دگرگونی ساز عمدتا مربوط به تكنولوژیک نانومتریک

ت تمام خرده نظام های سرعمی تواند به  یندهدر آ اثرات این فن آوری: است(IT) سازی و مهم تر از همه فن آمری اطالعات

جهان را متحول و دگرگون سازد، همان گونه که نظریات جامعه اطالعاتی، دیجیتال دموکراسی، و مهم تر از همه جهانی شدن 

  وسعهاز همین علوم ارتباطی است، این موضوع در کنار اهمیت رشد بخش های تحقیق و ت منبعث  اقتصاد، فرهنگ و سیاست 

یک نواخت و قابل تعمیم است در این نوع بررسی محقق خود را با انبوه اطالعات، گزارش ها تجربیات، روش ها و   حقیقت که

خصوص جامعه شناسی علم و معرفت در این کشور را  تعمیم در انگیزه ها می باید که امكان استخراج چند اصل ثابت و قابل 

 .دچار مشكل می گرداند

دیگر  به عبارت . ر اجتماعات در پیوند نزدیک با زمینه ها و نیازهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار داردتحول علم د

در حوزه معرفت اجتماعی از نوع تاریخی، سیاسی و بحران ها، تنش ها، تعارضات  هبه ویژ  الگوههای معرفتی و ظهور و تحول

  ای فرهیختگان و نخبگان جامعه در جهت حل و فصل مسائل وفرهنگی و نیازهای محسوس اجتماعی انگیزش ها موثر بر

و شاخص های که از لحاظ  این دریچه تاریخ تاسیس و تطور علم در جامعه ما دارای ویژگیهای  از. جهش یا نوآوری بوده است

ران های ویژه ای را جوامع ایران مقاطع تاریخی و دو. تجربی و منطق تاریخی آن می تواند مصداق واقعی این موضوع تلقی شود

از شكل گیری نخستین دولت ـ شهرهای باستانی تا سقوط حكومت های مستقل  است  از لحاظ سیر تاریخی خود تجربه کرده

آنگاه تهاجم نظامی، سیاسی مغول ها و باالخره در دوران جدید حیات اجتماعی و سیاسی که این کشورها  ایرانی پس از اسالم و

مرارت ها، تحرکات و فراز و نشیب های متعددی را در شئون  ،فشارها و موانع بیرونی مواجه بوده است، رنج هابا انواع گوناگون 

آسیب شناسی تاریخی تاخر در پویش علم در ایران مستلزم شناخت و تحلیل . مختلف اخالقی، فرهنگی و علم تجربه کرده است

از رسیدن این جامعه به مرحله مقبول از لحاظ مبانی معرفتی و  نع کلیه عوامل که در قالب های مختلف سیاسی و فرهنگی ما

رو از این . ترقی بوده، اما متن جامعه هیچگاه خالی از مقاومت ها و مبارزات به منظور حفظ هویت تاریخی و فرهنگی نبوده است

ضعیت نامطلوب جامعه و هم در اشكال مختلف فكری و اجتماعی است که هم بیان کننده و یتالش های دشاه ؛تاریخ ایران

آنچه که در سیمای جامعه . آرمان هایی است که طی آن خروج شرایط فوق و تحقق وضعیتی بهتر در آن ترسیم شده است

حله های فكری و مذهبی که کیفیت و کمیت فعلیت و تاثیر گذاری آن ن ،تعدد جنبش ها، نهضت ها است؛ ایرانی قابل مشاهده

 و. اسالم تاکنون فصل خاصی را در مطالعه زندگی اجتماعی مردم ما به خود اختصاص داده است ها به ویژه پس از گسترش

شاید بتوان گفت دامنه تاثیرات متعدد سلطه اقوام بیگانه و تجربه های اجتماعی مختلف به گونه ای که پیدایش و توسعه اشكال 

 بدین گونه محقق جامعه شناسی علم در این کشور،. دگوناگون از نهضت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را موجه می ساز

خود را در عرصه ای مواجه می بیند که در آن تعامل شناخت دینی و علمی با نیازهای سیاسی و اجتماعی به گونه ای آشكار، 

ذاری شده در جامعه شناسی متاخر تحت عنوان قواعد هنجار اجتماعی علم نام گ از طریق آنچه که کار بررسی ساختار جامعه

اجتماعی بودن علم در ایران بازتاب نگرشی که برای تولید علم و توسعه مكاتب و جریان عقلی، معرفتی،  .می کند است ممكن

از این رو که شعوبیه عنوان نهضتی شود که دربرابر انكار . دینی و اخالقی مقتضیات بیرونی و محیطی را ضروری می بیند

تساوی نژاد، اقوام، ملیت ها و با نفی شعار برتری عرب بر عجم تالش در بازگرداندن هویت تاریخی عرب ها با تكیه بر اصل 

تاریخی و ملی و انسانی جامعه ایرانی را داشته باشد و محصور کردن نهضت شعوبیه به تعدادی مقاومت با مقابله سیاسی و 

است نهضت شعوبیه فرآیند تقالی آن دسته از  فرهنگی نشان فقدان شناخت جایگاه حقیقی اجتماعی و کارکرد تاریخی آنان
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قرائت نوینی از آموزه  یایرانیان که توانسته اند با درك شرایط اجتماعی زمان خود همراه با باورهای درونی به اسالم زمینه ها

ی، عام گرایی که در آن تعامل دین، علم، سیاست و اخالق، ملیت و دین گرای. های آن و معرفت جاری در زمان را فراهم کنند

شاید بتوان با استفاده از الگوههای نحله های . و خاص گرایی روش شناختی در یک بستر منطقی مشهود بوده است   معرفت

مورد گذشته تاریخی کشور با دریافت علمی می تواند به کار امروزیان آید در معرفتی اجتماعی در جامعه ایرانی را به سیاق فوق 

 در جامعه ما و زمینه های اجتماعی فرهنگی رشد و توسعه آن با حفظ تفاوت های عصری با  علم امروزبه نظر می رسد مبانی 

و مشكالتی در بومی شدن و رشد درونزای خود مواجه است که قرن ها بوده اند مهم تحلیل این شرایط و عبرت گرفتن  مسائل

روش های پایدار علمی و عقالنی و توسعه معنویت دینی  و در این صورت راه برای بازاندیشی در شیوه ها . از حوادث است

 .هموار می شود

این  یاز سوی  جامعه شناسی علم فعالیتی با نگاه درجه دوم که نیازمند آشنایی هم با جامعه شناسی و هم علم مورد نظر و

 با یک قطره سیراب نمی شود، آن هستند و کام آن ها  درس در دوره های تكمیلی تدریس می شود و افراد فرهیخته به دنبال

زیاد این حوزه، اثری گسترده تر، عمیق تر و  از مبانی و مبادی فراتر می رفتند و با توجه به فقر  که انتظار زیادی نخواهد بود

 .مهم تر از همه، به روزتر و جامع تر ارائه می کردند

 و سپیس ببوچ(  "علم و فنآوری عصر" سریع های فرایند و تحوالت تبیین در کوهن نظریه نسبی ناکارآمدی دنبال به  -7

 و علم اجتماعی پردازی نظریه م سو نسل به را خود جای کوهن پارادایم ویژه به علمی معرفت شناسی جامعه ،) 2116 همكاران،

 و مرتن های نظریه از بعد  حاکم رویكرد انتقادی نظریه و مارکسیسم که( 917 رستیوو، ) بینی پیش برخالف اما  .داد فنآوری

 یا مشتق و مرتبط های نظریه و شبكه  کنشگر یه نظر نظیر فرایندنگر و تلفیقی غیرمارکسیستی، بود  رویكردهای خواهد کوهن

 و ) 999  راوتز،3(پسانرمال علم ،)و همكاران، نووتنی ؛ 991  همكاران، و گیبونز(    6دانش تولید جدید شیوه نظریه" مثل آن از

 را علمی معرفت شناسی جامعه  جای ) 2111 لدسدورف، و اتزکویتز(   گان سه یا رشته حكومت صنعت  دانشگاه روابط" نظریه

 . گرفتند

جدید مطالعات علم و  و پویا رشتة فكری نحله یا نظریه مهمترین شبكه  کنشگر نظریه یا فنآوری علم شناسی  جامعه

 .است(sts)فناوری

 شبکه کنشگر نظريه :فناوری علم شناسی جامعه

اند،        نامیده نیز  تحویل و شبكه ترجمه  کنشگر نظریه (ANT) شناسی جامعه عضوگیری و یا پذیرش نظریه را آن برخی

 الو، جان و فرانسه ژی تكنولو و علم مطالعات پژوهشگران میشل کالون، و التور برونو آثار پایه بر و دارد اروپایی کامال خاستگاهی

 رسد می نظر به فكری، های ریشه حیث از  .است یافته گسترش و بسط میالدی 911 دهه اواسط در  بریتانیایی شناس مردم

 شناسی همچنین نشانه و دانش، / قدرت نظریه(فوکو میشل افكار از ماهرانه و فرد به منحصر تلفیقی کنشگر شبكه نظریه که

 که است اجتماعی گرایی ساخت و بر رئالیسم، ، " بندی سرهم یا آوری گرد" مفهوم ویژه به  گاتار و دلوز های اندیشه ،)مادی

 عرضه را علمی /فكری جنبشهای و جمعی تكنیكی  فرایندهای اجتماعی درك و کشف برای مدرنی نظری یا مفهومی چارچوبی

 و فرایكل).کند می معطوف فناوری و علم های شبكه و ها جنبش ها، فعالیت به ای ویژه توجه همچنین نظریه این . می کند

 فرض بر آن در که است فناوری علم محوریت با اجتماعی ای نظریه شبكه  کنشگر نظریه بهتر، عبارت به( 2111 گراس،

 تكثر این متقابل تأثیر و چندگونگی تعاملی یا تكثرزا متن در ( غیرانسانی عوامل)و فضاها  ء اشیا ،( انسانی عوامل) افراد مشارکت

 تكنولوژی و علم مطالعات"  در که است هایی نظریه که جزو شبكه  کنشگر نظریه . است غیرانسانی و انسانی عوامل بازتولید بر 

 این . دارد ریشه ) 997  التور،( شود می نامیده " و جامعه تكنولوژی علم،" امریكن  انگلو کشورهای در که ای رشته یا  "
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گرایی  ساخت بر و ) واقعی و طبیعی امور بر صرف تأکید(رئالیستی  گرایانه جانبه یک های از رویكرد اجتناب ضمن نظریه

 رویكردی علم، و تولید علم تبیین در  )فرهنگی های زمین چارچوب در طبیعت تعریف و امور از فرهنگی روایت( اجتماعی

 که ورزد می اصرار نكته این بر و گفتمان؛ و تحلیل اجتماعی گرایی ساخت بر علمی، رئالیسم از مرکب است کرده ارائه ترکیبی

 و ترجمه و آمیخته هم در متنی و مفهومی، تكنیكی، اجتماعی، های کلیه مؤلفه آن در که است نامتجانسی مهندسی فرایند علم

( فناوری و دانش( علم بین تمایزی و ،1 گراست ن بنیا ضد یا گرا ذات ضد جنبشی شبكه نظریه کنشگر . شوند می تفهیم

 های مرزبندی و نظریه بر تمایزات متولیان این مبنا،  همین بر  .کند می تأکید فناوری و علم برتلفیق و نیست قائل محصول

 سطح و خرد سطح های پدیده غیرانسان، و محتوی، انسان و متن ساختار، و عاملیت نادرست، و درست طبیعت، و جامعه میان

 چون هایی مقوله  .گذارند نمی ای صحه هیچ شناسی، جامعه و کاربرد، مهندسی و داده ، داده و نظریه دانش، و قدرت کالن،

 .است ای شبكه و جمعی فعالیت معلول جملگی خیال و واقعیت و وساختار، ذهنیت جامعه، و طبیعت

 از را خود هستارها اهمیت همه میكند فرض که شناسی نشانه در اصلی است، معتقد  9نسبی اصل موجودیت بر نظریه این

 نظریه و شبكه کنشگر، عنصر از سه آن پیداست، نظریه این نام از که طور همان  .کنند می کسب هستارها دیگر با ارتباط

 .مجموعه دارند این در جایگاهی یک هر عنصر سه این و است شده ترکیب

 این در ها آن از یا ترکیبی و متون حیوانات، ها، ماشین (  غیرانسانی عاملیت مضاعف اهمیت به توجه با : کنشگر جايگاه

 تكنولوژیكی و اجتماعی (actant) واقع مفهومی، در متنی، کنشگران از ای ملغمه واقع در نظریه این نظر مورد شبكه نظریه،

 دیگر از منفک یا پیوسته تواند می که است جمعی یا عامل کارگزاری فردی یا مختار کنشگر هر شبكه  کنشگر نظریه در . است

 به ها شبكه . کنند می  کسب ها آن از را خود هویت و آیند می در دار شبكه های انجمن  به عضویت ها عامل . باشد کارگزاران

 به خود کار علمی فرایند در ها عامل دیگر، سوی از . سازد متعین را خود ذهنیت و کنش قصد، ذات، که دهد می عامل اجازه

 طور به که احكام روابط و ها، اشیاء، هویت از هستند ترکیبی کنشگران .یابند توسعه شبكه عنوان تحت و شوند مبدل شبكه

 .بسازند النه ها آن در یا کنند رخنه دیگر های ناهمگون شبكه درون به قادرند و است شده تفویض ها آن به نمادین

 است اجتماعی در علوم دار ریشه فكری دل مشغولی یک از که را ساختار  و عاملیت بین تمایز نظریه این : شبکه جايگاه

 . همدیگرند به شدن تبدیل قابل لحظه هر این دو واقع در  . زند می پیوند هم به را شبكه و کنشگر عامل دو و انگارد می نادیده

 بتدریج که هستند شبكه هایی کالن سطح های پدیده که چرا نه الزم، است سودمند نه تمایز این که است آن بر نظریه این

 اند؛ برساخته را آنها عوامل  که هستند ه ای شد برساخته و فرایندی های فعالیت ها شبكه . شوند می تر ثبات با و تر مفصل

 این نسبی موجودیت اصل به پایبندی و بودن گرا ذات ضد مهم دالئل از یكی .اند برساخته را ها آن ها که شبكه عواملی همان

 اما داشته باشند وجود توانند نمی دیگری بدون یک هیچ بنابراین شبكه، نه است ذات عامل نه است نهفته نكتههمین  در نظریه

 به یا و هرمنوتیكی نیز جهانی های با شبكه محلی های شبكه نسبت  . هستند فنآوری علم برسازندة یكدیگر با نسبت در دو این

 دهند می تشكیل را کلی طور به شبكه ذات که نیستند هایی  جهانی کل های شبكه یعنی . است نسبتی شناسانه نشانه عبارت

های  شبكه به ها گروه واسطة با جهانی های شبكه  .شوند می تبدیل هستند آنچه محلی  به های  شبكه با نسبت در صرفا بلكه

 . خورند می پیوند محلی

 و آمیزند می هم در دهند، سازمان می را شبكه عناصر چگونه که؛ این بر مبنی است معضالتی به پاسخ یافتن پی در نظریه این

 ممانعت خود شخصی اغراض یا  امیال کردن از دنبال بایست می عوامل چگونه کنند؛ می تفهیم و ترجمه یا کنند می متحول

 به شبكه چگونه   شوند؛ می ترغیب خود برنامه گیری پی و گذاری به سرمایه دیگران و شود می انجام عضوگیری چگونه  کنند؛

صدور  فرایند  چگونه  کند؛ می تثبیت ها دستورالعمل یا احكام مثابه به را ها نقش و بخشد انگیزه  می و کاری هدف کنشگران
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 قابل هستار غیر به کارکردی ازحیث ها شبكه چگونه  شوند؛ می ساده یا و سودمندتر و تر ه ساد کاری حیث از ها دستورالعمل

 (2111 کرافورد، ؛ 916  کالون،( شوند می تبدیل ای تجزیه

 در گرایی ذات ضد  .شود محسوب می نیز شناسی روش است نظریه که نسبت همان به شبكه  کنشگر نظریه : نظريه جايگاه

 ها آن طریق از ها شبكه که را یندهایی فرا هم کند فراهم می را تفسیر برای استفاده مورد مفهومی چارچوب هم رویكرد، این

 که معنی بدین ،1 ی گر الادری نخست،  :کند می تاکید شناختی روش بر سه اصل نظریه این  .برد می پیش خورند، می محک

هم  یا تقارن دوم . است مطرود و مردود عوامل قرائت درستی یا علی، شرایط ها، شبكه ماهیت درباب فرضی پیش گونه هر به

 مطلق پیوستگی سوم، .وغیرانسانی  انسانی عوامل تفسیر هنگام به واحد زبانی و تبیینی چارچوب بكارگیری یا یافته تعمیم ارزی

 زیرا  .ورزد می اصرار انسانی و طبیعی علوم همچنین و و انسانی طبیعی ی ها پدیده میان تمایز کارایی عدم و ناسودمندی بر که

 از  . ندارند تبیینی خاصیت سبب همین به و آن، علل نه اند، شده بندی شبكه معلول فعالیت تمایزاتی چنین آخر دست که

با  ، حقیقت در ، آن که چرا شود می محسوب مناقشه برانگیز اجتماعی نظریه نوعی شبكه  کنشگر شناختی، نظریه جامعه منظر

 در رایج اندازهای عوامل چشم اصطالح از استفاده و غیرانسانی عناصر گرفتن جدی (actants) کنشگران جای اکتورها به

 عوامل به تقلیل قابل اجتماعی زندگی شبكه کنشگر  نظریه  رویكرد  بر بنا  .خواند می فرا جدی  مبارزه به را شناسی جامعه

 از یكی اساس بر تبیینی های ل مد ارائه دنبال به که شناسی های جامعه نظریه از دسته آن و نیست محض غیرانسانی یا انسانی

        ) 996  پراوت، ؛ 992  الو،( هستند گرایی تقلیل دچار در واقع اند، انسانی غیر یا و انسانی امل عو

 صفت یا امر از متفاوتی برداشت شبكه کنشگر (The Social) و جامعه طور همین نظریه و شد، اشاره این از پیش که نطور هما

 مدل های از شبكه غیر چیزی اجتماعی صفت یا امر رویكرد این پردازان نظریه برای  .دهد می ارائه شناسی اجتماعی جامعه

 نظریه این اصلی بحث بنابراین، . نیست وغیره اشیاء فضا، مثل غیرانسانی و انسانی عوامل از نامتجانس (عناصر)مواد از شده بندی

 نظر در اجتماعی های شبكه از تجانس عدم یا ناهمگونی نوعی را آن مگر آنكه کنیم صحبت جامعه از توانیم نمی ما که است این

 .بگیریم

 و نیستند پذیر یكدیگر تفكیک از این دو . تكنولوژیک و اجتماعی دنیاهای تداخل از است عبارت نظریه این در صفت اجتماعی

 شناسی جامعه تكلیف مهمترین دیدگاه از این  .است دخیل دیگری تكوین در مداوم طور به یكی  و  اند کرده النه دیگر هم در

 .تجانس عدم کردن لحاظ با ها شبكه این کردن مشخص

 شبکه کنشگر نظريه کلیدی مفهوم

 های شبكه خلق فناوری اصلی علم کار ، نظریه این طبق . دارد قرار شبكه  کنشگر نظریه های بحث کانون در تفهیم و ترجمه

 نسبت باید را فنآوری علم موفقیت نظریه، این  نظر پیروان از . است تفهیم و ترجمه فرایند طریق از تر مفصل و تر قوی بزرگتر،

 :                                                                              به داد

 مورد علمی مدارك و شواهد بتوان که هایی راه جستجوی برای عوامل و هستارها وادارکردن در علمی های شبكه توانایی (الف 

 . کرد ترجمه توافق مورد زبان به و گذاشت بحث به را تجربی های میدان و ها کلینیک و ها شگاهدر آزمای مناقشه 

 .راه دور از یافتنی دست مكتوب دستورالعملهای یا احكام به متون و مواد، کنشگران تفهیم و ترجمه به( ب 

 می اتخاذ های ترجمه شوند ، استراتژیمی  و کنترل تعریف شبكه عناصر که جایی تفهیم، و ترجمه مراکز دهی سازمان ) ج

                                                                   )    2111 کراوفورد،( یابند می توسعه و شوند

 . شود می حاصل کنشگران میان مناقشه و مباحثه طریق از ارتباطی های دستاورد فنی،  های اجتماعی شبكه تمامی درون در

 بر سخن آل ایده یا شرایط گفتار آرمانی وضعیت  که نمی دانند  هابرماسی ارتباطی کنش نوع از را  مباحثه نظریه این پیرواناما 

 نظر مورد مناقشات و ها بحث   .( 911  هابرماس،)دهد تشخیص می ناسره از را سره حقیقت، برای طرفین دعوی مبنای 

 انواع با   طرفدار جلب و اقناع و سخنوری قدرت  .شود نمی فصل و هابرماسی حل آل ایده شرط مبنای بر نظریه این  پیروان
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 برخی بازتولید و تثبیت  یعنی، دانست؛  "قدرت مكانیک" نظریه  توان می را نظریه این رو، از این  .است موفقیت شرط شگردها

 و استقرار و اقماری؛ و مرکزی های شبكه حراست و ساخت دارند؛ بیشتری نفوذ ت قدر که هایی آن درخواست بنا بر تعامالت

 قدرت در تقارن عدم مبتنی بر  که دارند هژمونی  از ت گرایانه  غیرذا برداشتی شبكه؛ کنشگر نظریه پیروان  .هژمونی تثبیت

 وارد که هستارهایی  تعداد  طریق از که است، نیست، ترغیب تصرف یا تصاحب قدرت مكتب، این نظران صاحب نظر از  . است

 و ارتباط ه ی شیو ها کشمكش این  . است     بخش نظام های معلول کشمكش قدرت  .شود می گیری اندازه شوند، می شبكه

 اجتناب امری که دارد قرار بخش نظام های کشمكش کانون در  جا به جایی مفهوم  .سازند مشخص می را قدرت توزیع نیز

 امری قابل عنوان  به ) شكل تغییر با همراه انتقال( تفهیم و ترجمه نظریه، این در  . است تفهیم و ترجمه در فرایند  ناپذیر

 و دانش  . معلول یا هم نتیجه دارد داللت فرایند به هم واقع در ترجمه  .است ) شكل تغییر بدون انتقال( اشاعه از تفكیک 

 و ترجمه  گردند، می متمرکزتر  و لحظه  فراگیرتر هر متوالی، های ی سرگیر از  با  که هایی شبكه مثابه به علمی های ه فرآورد

 و ترجمه کند، می وصل هم به را ها آن که روابطی نیز و عوامل شبكه، کنند می  تغییر ها شبكه که هنگامی  .شوند می تفهیم

 کالون،) ادعاست مورد های ویژگی تثبیت و تعامل شرایط و ها هویت تثبیت تفهیم فرایند و ترجمه  بنابراین  .شوند می تفهیم

 پیشین خود تمایالت از شبكه عناصر از برخی . هست نیز فیزیكی و اجتماعی جابجایی همزمان فرایند و تفهیم ترجمه  .( 916 

 فضا  و زمان متن در که پذیر ترکیب )بصری یا کارتوگرافیک متنی، اظهارات)الیتغیر  مفاهیم یا احكام به و شوند، می منصرف

 و ترجمه طریق از آنها  ترتیب بدین   .شود می آنها تفویض به مشخصی های نقش  و شوند، می مانند تبدیل می باقی ثابت

 .شوند می بسیج مجدداً و شوند می جابجا تفهیم

 نیافته تحقق ها شبكه که دیگر است آن مستلزم ای شبكه امكانات از ای مجموعه تحقق . است دیگر فرایند یک سرآغاز خود که

 .هاست شبكه سایر افول یا تحقق عدم قیمت مفروضبه ای شبكه های قابلیت شكوفایی و تحقق  بهتر، عبارت به  . بمانند باقی

 ترجمه  .کند می بازتولید و دهد می نظام را ماشین و طبیعت  جامعه، عاملیت، که است تفهیم و ترجمه  فرایند این نتیجه،  در

 ) ساده سازی یا  (دیگری جای به هستار یک جایگزینی فرایند (همانندسازی فرایند هستارها،)تبدیل فرایند واقع، در تفهیم، و

 و بنابراین  ترجمه  .است ها ت تفاو کلیه حفظ با ( واحد بلوك یک درون شبكه عناصر ترجمه و  کردن سیاه به جعبه تبدیل

 که این  خالصه . است از جمود پرهیز و  ریشه ها فروگذاشتن فرایند همچنین آن  . دارد تفاوت  هستارها  ساده انتقال از تفهیم

 در  باید که است جایگزین امكانات جا به جایی و تحقق یافته آثار نتیجه یک هم و  )ارز سازی هم( عمل یک هم تفهیم و ترجمه

 (.2111 کرافورد،)شود درك تفهیم و فرایند ترجمه خود و  شونده، ترجمه ترجمه کننده،  بین  این

 که، معنی بدین  .شوند مشخص می است، تفهیم و ترجمه از منبعث توافق دهنده نشان که بسیار شاخص همگرایی با ها شبكه

 . دارند بسیاری هماهنگی  و نظم که هستند آنهایی  همگرا های شبكه

 نظری جايگاه

 هم رویكرد، این  در گرایی ذات ضد . شود محسوب می نیز شناسی روش است نظریه که  نسبت همان به شبكه  کنشگر نظریه

خورند،  می محک آنها طریق از ها  شبكه که را فرایندهایی هم کند فراهم می را تفسیر برای استفاده مورد مفهومی چارچوب

 پیش هرگونه به   که معنی بدین گری، الادری نخست،  :کند می تاکید شناختی روش سه اصل بر نظریه این  .برد می پیش

 یافته تعمیم هم ارزی  یا تقارن دوم . است مطرود و مردود عوامل قرائت درستی یا علی، شرایط ها، شبكه ماهیت در باب فرضی

 ناسودمندی بر که مطلق پیوستگی سوم،  .وغیرانسانی انسانی عوامل تفسیر هنگام به واحد زبانی و تبیینی چارچوب بكارگیری یا

 آخر دست که زیرا  .ورزد می اصرار انسانی و طبیعی علوم همچنین و و انسانی طبیعی ی ها پدیده میان تمایز کارایی عدم و

 جامعه منظر از . ندارند تبیینی خاصیت سبب همین به و آن، علل نه اند، شده بندی شبكه معلول فعالیت تمایزاتی چنین

  با جدی ، حقیقت  در ، آن که چرا شود می محسوب برانگیز مناقشه اجتماعی نظریه نوعی شبكه  کنشگر شناختی، نظریه

  شناسی جامعه در  رایج اندازهای به جای کنشگران چشم (actans)عوامل اصطالح از   استفاده و  غیرانسانی  عناصر  گرفتن
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 غیرانسانی یا انسانی عوامل به تقلیل قابل اجتماعی زندگی شبكه کنشگر نظریه رویكرد  بر بنا  .خواند می فرا جدی مبارزه به   را

 یا و انسانی امل عو از  یكی اساس بر تبیینی های ل مد ارائه دنبال به که شناسی های جامعه نظریه از دسته آن  و نیست محض 

 .) 996  پراوت، ؛ 992  الو،) هستند گرایی تقلیل دچار در واقع  اند، انسانی غیر

 نظريه ارزشیابی

 واژه و  شناختی روش  نظری، های بداعت آن و تلفیقی ماهیت به توجه  با فناوری، علم شناسی جامعه یا شبكه  کنشگر نظریه

 رویكرد  و شناسی جامعه تجربی و نظری  های بررسی در و موثر نفوذ با مكاتب و ها د رویكر از یكی به امروزه آن، شناختی

 یا موفقیت چرایی تبیین در کاربردی، حیث از رویكرد این  مثال، برای .است تبدیل شده فناوری و علم مطالعات در مسلط

و  تمامیت در تغییرات  مستقیم  معلول  مثابه به اجتماعی مشارکت یا  علمی های نظریه فنآوری، های علم طرح شكست

 دوران طول در شبكه  نظریه کنشگر اوصاف، این با . است داده نشان خود بسیاری از  برازش و کارایی آنها، ای شبكه یكپارچگی

 گرفته قرار متنوعی انتقادات معرض در  یكم، و قرن بیست از شده سپری سالهای در خصوصا گذشته، دهه دو در خود تكوین

 :اشاره کرد زیر موارد به توان می جمله آن   از که است

 نظریه خدمت بزرگترین به عنوان سازمانی تحلیل از   "هریس" که طوری به سازمانی، تحلیل به ویژه توجه و  گرایی مدیریت ( 

  .برد می نام شبكه  کنشگر

 .تعبیر نیچه  به  سروری مفهوم به اقتدا و تأکید (2 

 بر مبتنی خاص های و برنامه اهداف  پیگیری در رقبا بر  غلبه برای تالش در ماکیاولی های آموزه از پیروی و ماکیاولیسم (7 

  فنآوری علم

 دیگران کشی بهره برای مضامینی و ها آموزه داشتن (1 

 انسانی ضد های مشی خط و عالئق داشتن( 1

 قدرت نمایش برای تالش  )6 

 تجانس، عدم قبیل از خود اساسی مفاهیم   بتواند که طوری به شناختی روش و نظری چارچوب واحد  ارائه در ناکامی  )3 

 (هریس 2111 التور، ؛ 2111 کراوفورد،(آورد گرد منسجم کلیدر  را تفهیم و ترجمه همه از مهمتر و درونی هماهنگی؛

 نتیجه گیری و بحث

 شناسی جامعه مرتن، علم شناسی یعنی جامعه علم، شناسی جامعه نوع سه قالب در را علم شناسی  جامعه توسعه به مقاله دراین

  این  از کدام هر  .توسعه  بررسی می کند ی و تاثیر این توسعه را در کشورهای در حال فنآور علم شناسی جامعه و کوهن علم

 یا مؤلفه نماینده ی مرتن نظریه که حالی در  .علم هستند اجتماعی مطالعات در فكری موج یا رویكرد نوع یک نماینده ها نظریه

 معرفت شناسی جامعه یا علم جدید شناسی جامعه پرداز نظریه و مهمترین چهره  کوهن است، علم قدیم شناسی جامعه اصلی

 روابط" نظریه و   "نرمال پسا علم" ، "دو مد یا دانش تولید جدید شیوه تز" همراه  به شبكه نیز  کنشگر نظریه است، علمی

  .است" فنآوری و علم مطالعات" ای رشته چند و جوان رشته ی برای ای نماینده " گانه سه رشته یا حكومت صنعت  دانشگاه

 جامعه نوع یک فقط  است که واقعیت این دهنده نشان شده یاد گانه سه امواج  و علم شناسی جامعه توسعه فرایند   بررسی

 مواضع ها، پارادایم ، رویكردها از کثیری کند شمار می تأکید ) 2111 ( بوچی" که طور همان بلكه . ندارد وجود  علم  شناسی

 از مهم شاخه این روند  .خورد می چشم به فنآوری و علم مطالعات امروزین یا  علم شناسی جامعه در تجربی های روش و نظری

 و طبیعت کالسیک بندی قطب با آن نسبت و علم اجتماعی مطالعات در شناسانه تحول معرفت نوعی  موید شناسی جامعه

 . است جامعه

 علم شناسی درجامعه توان می جامعه و طبیعت میان نسبت مورد در را فكری موج سه دهد می  نشان زیر شكل که طور همان

 ل سا در " فنآوری علم شناسی جامعه"آن  تبع به و فنآوری علم توسعه دهد می نشان  مقاله کل که طور همان :کرد مشاهده

 شناسی جامعه. است علم اجتماعی پردازی نظریه در و کوهنی مرتنی سنت یعنی قبلی سنت  دو  از  گسست نشانگر اخیر های
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 . دارد قبلی سنت دو با عمیقی شناختی روش و   نظری  شناسانه، معرفت های که تفاوت است رویكردی حاصل فنآوری علم

بازتاب  چیزی هر از قبل که دهد می نشان فنآوری علم  توسعه از غیرخطی و پیچیده متكامل، شناسی رویكردی جامعه نوع این

  پینچ ترور" طور که  همان . است فنآوری علم در دنیای پویاو  جدید های و حوزه ها رشته ظهور  و فنآوری علم خود در تحول

 فزاینده  رشد معنوی،  و  مالكیت به مربوط های رژیم و ها دانشگاه شدن تجاری ، " فنآوری علم" ظهور با کند می تصریح"

 علم توسعه به بیوتكنولوژی  ذعانلوژی  نانو  نانوتكنو  اطالعات ، بیوتكنولوژی ، تكنولوژی  مثل نوین  های ی فنآور نقش  علم

 و دارد المللی بین و  نظامی سیاسی، حقوقی،  قانونی نهادهای در فعالی حضور فنآوری امروزه علم . نیست گویی فه گزا فنآوری

 بخش ن مدر  فنآوری علم( 2113 پینچ،(شود می محسوب توسعه حال در تا  توسعه یافته  از جوامع و ها دولت اصلی دغدغه  از

 ) شین ،( 2111 )بوچی  ،(  211)همكاران و نووتنی که حقیقتی است، آن با متقابل کنش در و  جامعه از ناپذیری تفكیک 

 تحت را آن و داشته تأکید آن بر فنآوری علم اجتماعی مطالعات نظران صاحب از و بسیاری دیگر(   992 ) ، التور) 2117

 تواند بدون نمی مدرن فنآوری  علم که است آن منزله به امر این  .اند نامیده " جامعه و علم مشترك  تكوین  تكامل یا" عنوان

 الریخ که چیزی) کند می احساس خطر آن به  نسبت یا   و کند می طلب جامعه که آنچه و عمومی های نگرانی و افكار به توجه

 از بسیاری دلیل همین به . کند طی آمیزی مسیر موفقیت ، ( است گذاشته " بیم" شناسی جامعه و جامعه را نامش  بک

 تخصصی های رشته در علم تولید اجتماعی شرایط  و جامعه درك واقعی دنبال به  دنیا در برجسته دانشمندان و ها دانشگاه

 و مدنی نهادهای  متخصصان، / دانشمندان و مردم طبیعت، و جامعه مشترك  مدرن  محصول های ی فنآور علم  . هستند خود

  در .برساختن یكدیگرند  حال در دو این نیست، جدا جامعه از دیگر فناوری علم . است غیرانسانی و انسانی و عوامل ها دانشگاه

 دخیل عوامل از استفاده سوء و نفع دیگری، به یكی استحاله و  طرفین به توجهی کم یا توجهی بی  هرگونه  شرایطی، چنین یک

 ها مرزبندی و (فنآوری علم های برنامه به بخشیدن مشروعیت مردم برای از ابزاری استفاده مثال؛ برای( فنآوری  علم توسعه در 

 غیربومی  بومی شرقی،  غربی) اجتماعی  ،(پزشكی غیر  پزشكی غیرانسانی؛  (ای انسانی ای، حرفه رشته کاذب بندیهای قطب و

 شبكه  پویا، فرایندی مستلزم فنآوری توسعه علم که  ی عصر در را  کشور علم  فنآوری های سیاست تواند می ) و ایدئولوژیک 

  مصرف و توزیع تولید،  یكپارچه  مراحل کلیه در اجتماعی و ماهیتی غیرخطی، ای توسعه ناپذیر، عواملی  تفكیک پیچیده، ای

 .کند مواجه جدی های و  ناهمواری مخاطرات با  است، دانش

 در کشورهای فنآوری علم به سیاستگزاران تواند می شبكه  کنشگر نظریه یا ی فنآور علم جامعه شناسی که اساسی پیام یا درس

 ها، اندیشه کارهایی و ساز چه طریق از و  چگونه که است بحث اساسی یا  سؤال این  طرح بدهد  ایران جمله از توسعه حال

 جامعه . خورند می شكست یا و رسند می نتیجه به انه فنآور های علم سیاست و های پژوهشی چتر و ها طرح کاری، های برنامه

 و توسعه ظهور حد چه تا و  چگونه که کند می  نشان خاطر شناسان جامعه به را مهم نكته  این همچنین علم فنآوری شناسی

 شناختی جامعه تحلیلهای مهمی برای موضوع تواند می فكری های جنب و مكاتب ها، گروه ها، ه فنآوری، اید علم های شبكه

 .باشد
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