
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمان سردبیر

 با جامعهنهاد علم، هویت علم و ارتباط 

 در. کندآن را تضمین می علم بودندرونی، اهداف و در نتیجه  کارِسازوکه  نهادی و شناختیهویتی  است؛ هویتنوعی دارای لم ع

یافته و بیسازمانگرایی، شکشمولی، اشتراک)همانند جهانتوان در قالب هنجارهایی هویت علم را می)بخشی از( مرتونی،  نگرشِ

علم را به نحوی شکل می درونیِ د. این هنجارها سازوکارِنکنتبعیت می هامعرفی کرد که اعضای یک اجتماع علمی از  آن( غرضی

در طبیعی ماهیت علوم در نگرشی کوهنی،حقیقت( منجر شود.  دانش و در نتیجه کشفِ از جمله تولیدِ)آن  هایِبه آرماندهند که 

ها حاوی )نه تنها گیرد. پارادایمشکل می شودنامیده می «)ابرانگاره( پارادایم»که خاصی مفهومی و روشی  هایدرون چارچوب

. شده در همان چارچوب را پذیرا خواهد بودهای یکسانی است که تنها افراد متخصص و تربیتبلکه( باورها و ارزش ،هنجارها

 نهادِ کارِو سازوعلم  شدن هویتِبه مخدوش های مفهومی و روشی،می و چارچوبی علرفتن هنجارهاازدست است کهادعا شده

 .علم منتهی خواهد شد

 کنندهدالیل قانع .استن ارائه شدهای نیز برای آکنندهعلم باید با صنعت ارتباط داشته باشد و دالیل قانعکه شود گفته می غالباً

در همین راستا، و نیاز دارند تر بزرگ جامعهبا  به تعامل نهادهای علمی و دانشگاهی شود که مبتنی بر آنارائه می نیز دیگری

 «3علم شهروندان»، «2علمفرایند مردم در  دن عمومشدرگیر»، «1و دانشگاه علم اجتماعیِ مسئولیتِ» ها و رویکردهایی همانندعبارت

همگام با تحوالتی به  کهجز اینبه  ها. این بحثتأیید قرار گرفته استو کید مورد تأتکرار شده و  دائماًمشابه دیگر،  و اصطالحات

درباره  ریزیگیری و برنامهاز وجوه اخالقیِ تصمیم، گرفتن استلم و پژوهش و دانشگاه در حال شکلرسد که در دنیا در عنظر می

 . دنشونیز قلمداد میعلم 

 موضوع کردن این ارتباط،متحقق هایِشیوهو  ،پیرامون دی و اجتماعیعلم با محیط اقتصا ارتباطِ موضوعِ چگونگیِ ایران نیز رد

 مدل، ترسیم ،هادادهو تحلیل  محور با استخراجداده انجام تحقیقاتِ ،دنبال شده غالباً ی کهمسیرو  بوده، متعددی و تحقیقات بررسی
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را شکل  «آینده کنندهتعامل هایپژوهش»و  «معل»که  بوده استیی هامعرفی مشوق وها شاخص ارائۀدر نهایت و  هانگارش سند

 خواهند داد.

اینکه چطور دانشمندانی د. علم خواهد بو هویتِ فظِاچه چیز ح دشوی که بر آن تاکید میاتتغییردر  نیست که مشخص با این حال

کنند های علمی نهادینه شده، فعالیت میبر روشهای آن مبتنی هایی که روالپارادایمیک و در آزمایشگاه که در چارچوب سختِ

یک تصمیم و  قابل بررسی و فراتر از صرفاً یموضوع ،رفتن هویت علمی با پیرامون خود در تعامل باشنددستتوانند بدون ازمی

 هایی برای تغییر خواهد بود.ارائۀ مشوق

مجزا کرد. به لحاظ مفهومی « تحت نفوذ صنعت و جامعه قرار گرفتن»را از « تعامل داشتن با صنعت و جامعه»روشن است که باید 

تواند با هر نظام و نهاد دیگری در نامیدیم( مستتر است. علم می« هویت علم»)که آن را  برای علم ، حداقلی«تعامل» واژۀمعنای در 

گیری و دفاع از منافع خود را دارا باشد. مرزها و در نتیجه هویت خود را حفظ کند و امکان تصمیم اما همچنانباشد « تعامل»

ماندن باقیاما رفتن مرزهای علم )و الجرم هویت علم( و تحت نفوذ بازار یا سیاست درآوردنِ علم مغایرت دارد. بینبا از« تعامل»

 نیاز به مراقبت دارد. نیز  تر()و سقوط نکردن به سطوح نازل« تعامل»در سطح 

ممکنن اسنت در    هایی کهتوان پیدا کرد. استعارهمی یی که در این ادبیات به کار رفتههاها و استعارهرمز این تفاوت را ابتدا در کلمه

ای اسنت کنه   واژه« مسنئولیت ». به عنوان مثنال،  گیردقرار در دنیا، کمتر مورد توجه شده تجربیات انجاماز معکوس  مهندسیِ فرایندِ

 آزادی دارد.شود. مفهنومِ مسنئولیت، ارتبناط تنگناتنگی بنا مفهنوم       گیری نسبت داده میانسانی و دارای قدرت تصمیم به افرادِ غالباً

نینز تنهنا بنه     آزادی انتخناب موجودی که آزادی انتخاب ندارد، به لحاظ اخالقی و اجتمناعی نینز دارای مسنئولیت نخواهند بنود.      

  گیری برخوردار است.از قدرت تصمیم ،مستقل هویتِ اسطهشود که به ونسبت داده می موجودی

 ینا ، «و دانشنگاه  علنم  اجتمناعیِ  مسئولیتِ»هایی همانند عبارت در مثالً نهادهای اجتماعی،برای  «مسئولیت» واژۀ مداومِ رفتنِکار به

دانشگاه، و نهادهایی که امر ننوآوری و پنژوهش را محقنق منی     علم، نهادِ نهادِ اشاره به این دارد که ،«نوآوری و پژوهش مسئوالنه»

معننا داده و حنافظ    ،تعامنل اینن  این استقالل بنه  . اندگیری فرض شدهتصمیم درونی دارای قدرتِ دارای استقالل و به لحاظِ ،کنند

 هویت آن نهاد در مسیر تحوالت خواهد بود.

میان علم و  رابطهدادن به برای شکل) و از باال به پایین علمیبرون هایسیاست در نتیجه کهرا  چهآنتوان تا چه اندازه می اما

)به  علم و پژوهشدادن به مسیر  برای تغییر جهت انگذارسیاست وقتی ؟نامید« تعامل»شود می حاصلعلم و جامعه(  صنعت، یا

  ؟اندتوجه کرده «هویت علم» به حفظ کنند چقدرهایی را تعیین میمشوق (ارتباط با محیط پیرامون قصد

ها و تغییرات دارند وقت و فرصت زیادی برای توجه در به سرانجام رساندن برنامه« کوتاه مدت!»های متاسفانه تعجیلی که دولت

حفظ شود خنثی است. و به  در )نهاد( علم بایدعلمی غالباً نسبت به آنچه که های برونمشوق. گذاردباقی نمی های هویتیبه جنبه

را  «اشانگیزه»دهد به مرور زمان، ها واکنش نشان میبسیار محتمل است که آنچه در درون نهاد علم به این مشوق ،همین واسطه

 از دست بدهد. های صحیح علمی( ها و هنجارها و باورها و روال)یعنی چارچوبعلم  درونیِ برای حفظ هویتِ

این طول در که برای تغییر علم و پژوهش را هایی ها و دیدگاهها و نگرشمدلاسناد و ، متون، هاپژوهشتوان میدر این راستا، 

ی که حاصل تغییرات در پرتویکه  ؛ این سوالکرد نوع سوال مجدد بررسیبه قصد پاسخ گفتن به این  تدوین شدهها در ایران سال



. به کندحفظ ثر خود را همچنان و مؤنهاد علم، سازوکارهای اصلی  که کردچه چیز تضمین خواهد  ها است،این نوع سیاست

در نتیجه  (است «رسیدن به حقیقت»ش هایآرمان ازو  «صداقت» از هنجارهایشکه ) علمکند که عنوان مثال چه چیز تضمین می

 علمی به انجام عملِ تظاهرِو پوچ  هایِرقابت داده، گویی، جعلِبه دروغ، ها پیدا خواهد کردکه به تغییر مبتنی بر مشوق تمایلی
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