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نهاديشدن شناختي و اجتماعي تخصصهاي علمي و حوزههاي پژوهشي
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چکیده 
در اين مطالعه به بررسي تمايزا برای تفاو بخشیدن به جنبههای شناختي و اجتماعي کار علمي پرداخته شده است .تفاو
عمده بین ساختهای اجتماعي مورد بحث در اين مقاله ،درجه نهادی شدن است .اين عامل در رابطه باا توساعه علماي اهمیات
زيادی دارد .از آنجا که علم اساساً با ساختارهای شناختي روبهرو بوده و توسط دانشمندان در سطوح متفاوتي عمل ميکند ،در ايان
بررسي به توسعه شناختي پرداخته شده و دو قسم آن مورد بررسي قرار گرفته است .در تخصصهای پژوهشي کاه نهاادی شادن
شناختي و اجتماعي پايیني دارند تعداد زيادی از دادهها بهوسیله تجمعا کوچکي تولید ميشود که لزوماً بههمپیوساته و منساجم
نیستند .در انتهای اين مقاله چنین نتیجه گرفته شده که هويتيابي دانشمندان از حوزههای پژوهشي و تخصصهايشاان باياد در
پرتو يک تحلیل ادبیاتي يکپارچه شود.

کلیدواژهها:نهادیشدن ،تخصصهای علمي ،حوزههای پژوهشي ،جنبههای شناختي و اجتماعي .
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ميروند ،مورد نیاز است .بهعبار ديگر به محا ايانکاه
توسعه انديشه های علمي 6بحاث برانگیاز محساوب شاوند،
بعضااي ابزارهااای توصاایفکااردن مجموعااههااای متفاااو
انديشهها و ساختار آنها و زمینه اجتماعي آنها ضروری است.
تثکید صرف بر اينکه زيستشناسي متفاو از فیزيک است
خیلي آگاهيبخش نیست مگر اينکه بتوانیم بگويیم که آنها
در کدام جهت با هماديگر تفااو دارناد و ايان تفااو هاا
چگونه بر توساعه آنهاا تاث یر مايگذارناد .در اينجاا برخاي
مقولهها را ،به گونه ای محتاطانه ،برای بحث درباره تفاو ها
در مناسبتهای شناختي و اجتماعي 7در توسعه علمي طارح
خواهد کرد.
به طور کلي ،نسبت به آنچه در اين قلمرو راياج اسات،
ماان بااه سااطح خردتاار تحلیاال و بااه سااطح پااايینتاار
ساختارشناختي نسبت به «الگوهای» 8بسایار کلاي خاواهم
پرداخت .تا حد زيادی بهدلیل تجربهام در مطالعه دانشمندان
فیزيک -حالت انجماد -است که روی ساطح خارد تمرکاز
خااواهم کاارد؛ مقولااههااای مااورد اسااتفاده فالساافه و
جامعهشناسان در روشنکردن اينکه دانشمندان رشته مزبور
به طور واقعي چه ميکنناد و مطالعاه آنهاا چگوناه توساعه
مااييابااد دارای کاااربرد کمااي بااوده اساات .امکااان دارد
مقولههايي که طارح مايکانم بیارون از قلماروی فیزياک
کاربردیپذير نباشند ولي در کل آنهاا باه ايان قصاد طارح
شدهاند که به همه ساختارهای شناختيِ علم بپردازند .بارای
فهمیدن هر توسعه فرهنگي ،ما بايد داللاتهاای گونااگون
ساخت های موجود را به حساب بیاوريم .برای انجام اين کار
بايد همانطور کاه الکااتوش ( ]4[ )1971اشااره مايکناد،
تاريخ آنها را بازسازی کنایم ،ولاي مسائله جامعاهشاناختي
توضیح تجلیا خاصي که رخ دادناد ،در پرتاو گزيناههاای
ممکن است .ما بايد بتاوانیم کانش هاای دانشامندان را در
زمینه محیطِ شناختي و اجتماعيشان مورد بحث قرار دهیم.
اين فرايندی است که مورد توجاه مان اسات ،هادف مان
معرفي مقوله های ممکن برای تحلیال چناین محایطهاا و

 .1مقدمه
مطالعه اخیر هاگساتروم ( ]1[ )1970گريفیات و ماولینز
( ،]2[ )1972به اهمیت تفاو بین تخصصهای علماي 1در
شکلگیری گروه های اجتماعي و الگوهای انتقال اطالعاا
اشاره کرده است .با وجود اين برای طبقهبندی سااختارهای
شناختي 2و گروه های اجتماعي ،مجموعه ای از اصاطالحا
3
منسجم پديد نیامده است و به طور کلي ،توساع شاناختي
قلمروهای علمي به عنوان امری غیر قابال بحاث ،باديهي
انگاشته شده است [ .]3فرض ميشود که ساختار اجتمااعي
در تحول طبیعي يک تخصص علمي ،در نقااط معیناي ،باه
ساختارشناختي وابساته اسات؛ بادون در نظار گارفتن ايان
امکان که شکل سااختارهای اجتمااعي و شاناختي موجاود
ممکن است بر توسعه های شناختي جديد تاث یر بگاذارد .باا
پذيرش مدل کوهني توساع علماي ياک تحاول خطاي و
ضروری فرض ميشود که اين پرسش را مطرح ميکند کاه
انااواع متفاااو ساختارشااناختي چگونااه پدياادار ماايشااوند،
گسترش مي يابند و حفظ مي شوند .در ايان شایوه ،مطالعاه
علم به اين مطالعه تقلیل ميياباد کاه چگوناه سااختارهای
اجتماعي با توالي مقاومتناپذير مراحل توساعهشاناختي باه
سوی الگويي يگانه 4سازگاری مييابند.
اگر اين مدل ،قابل بحث قلمداد شود آنگاه ايان ساوال
مطرح مي شود که :تک گراياي شاناختي 5در چاه شارايطي
پديدار ميشود؟ برای پاسخدادن به اين سوال يا حتي بارای
قااادر بااودن بااه بحااث درباااره شاایوههااای گوناااگون
توسعهشناختي ،بعضي مقولههاا بارای تحلیال محایطهاای
اجتماعي و شناختي ،نیاز به توضیح دارند.
وقتي در علم بیش از يک مدل توساعه شاناختي وجاود
دارد (اکنون دست کم دو مدل با صاور بنادی باه نسابت
خوب وجود دارد :مدلهای کوهن و مسترمن ،و مادلهاای
پااوپر ،الکاااتوش و فايرابنااد) شاایوهای باارای توصاایف
موقعیتهای متفاو که در آنها مدلهاای مختلاف باهکاار
1. Scientific Specialities
2. Cognitive Structure
3. Cognitive Development
4. Monistic Paradigm
5. Cognitive Monism

6. Scientific Ideas
7. Cognitive and Social Relations
8. Paradigms
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پیوندهایشان 1است.
تفاو عمده بین ساختهای اجتمااعي ماورد بحاث در
اين مقاله ،درجه نهادیشدن 2است .اين عامل در رابطاه باا
توسااعه علمااي اهمیاات زيااادی دارد و درجااه انسااجام 3و
مفصلبندی 4انديشه های علمي را بیاان مايکناد کاه ،باه
نوبهخود ،بر میزاني که دانشمندان ميتوانناد در چهاارچوبي
خاص گسترش يابند و در تعیین نقاطي تث یر ميگاذارد کاه
نیازمند جايگزيناند .در ديدگاه من -بیش از مفروص داشتن
يک الگوی به طور کامل مفصلبندی شده ،همانطوری که
کوهن بارای علام «رشاد يافتاه» 5در نظار دارد ،ياا ياک
مجموعه نظريههای کاامالً مفصال بنادی شاده و در حاال
رقابت ،چنانچاه طرفاداران پاوپر فارض مايگیرناد -علام
ساختار های شاناختي متناوعي را ،باا درجاه هاای متفااو
بستگي ،انسجام و مفصلبندی 6دربرميگیرد ،و شیوه تغییار
اين ساختارها پیامدهايي را برای توسع آنها دربردارد .عالوه
بر آن ،در علم سطوح متفاو ساختارشناختي وجود دارند که
همچنین ممکان اسات تغییار يابناد .درجاههاای متفااو
نهادی شدن در ساطوح مختلاف ،ممکان اسات باه عناوان
درجااههااای سااازنده نفوذپااذيری در براباار نااوآوری ،درجااه
مقاومت در برابر بازنماييها و تفسیرهای نتايج جايگزين ياا
در برابر شیوههای جايگزين فهم قلمداد شوند .با اساتفاده از
مفهااوم نهااادیشاادن ،تفاااو هااايي در ناارخ اشاااعه انااواع
انديشهها ميتوانند برای مشغلههای شناختي 7مختلف ماورد
بحث قرار گیرند.
مفهوم نهادی شدن چنانچه آن را به کار خواهم بارد باه
طور عمده به الگويابي کنشها و معاني مربوط است .درجاه
انسجام و سازمان کنش ها و ادراکا و حادودی کاه در آن
انديشهها پیوند خورده اند و به هماديگر پیوساتهاناد ،درجاه
نهادیشدن را ميسازند .در حاالي کاه نهاادیشادن لزومااً
اشتراکهايي در انتظارها را شامل ميشود ولي بر يک نظام

رهیافت
هنجاری يکپارچه داللت نميکند که برکنشها تسالط دارد.
انتظارهای مشترک در يک سطح ،لزومي ندارد کاه در ياک
نظام منسجم سمتگیریهای ارزشي در سطح ديگر ،ادغاام
شوند .برای مثال ممکن است يک راه «درست» کاربرد يک
قطعه دستگاه فیزيکي بارای باهدسات آوردن نتاايج وجاود
داشته باشد بدون اينکه مستلزم اين باشد که هر کسي کاه
آن دستگاه را بهکار ميبرد بر همان مدل تبیاین «آرمااني»
صحه ميگذارد يا حتي نتايج را به همانگونه تفسیر ميکند.
يک حوزه ،وقتي که دانشمندان ،ديدگاه مشاترکي در ماورد
اهداف ،روشها و آرمانهای تبیینياشداشته باشاند ،بسایار
نهادی شده است .اين ديدگاه بیشتر به عنوان ياک ويژگاي
متمايزکننااده حااوزه وجااود دارد تااا ترکیااب باادون ساااختار
انتظارها از ساير حوزه ها .در علام ،باه طاور کلاي ،دو ناوع
نهادیشدن به عنوان دو جنب فعالیت علمي وجود دارد کاه
با درجههای مختلفي الگو يافتهاند :شناختي و اجتماعي.
شايد بايد تثکید شود که منظور مان ناوعي از تفکیاک
جنب شناختي از جنب اجتمااعي نیسات کاه در آن فعالیات
شناختي دانشمند غیرمرتبط با کنشهای اجتماعي آنها ديده
ميشود .برعکس به شیوه هاای گونااگون پیوناد باین ايان
جنبهها مي پردازم .دانشمندان ،موجودا اجتماعي اند و علم،
فعالیتي اجتماعي است و شناخت علمي ،ترجمان آن فعالیت
است .به اين دلیل نهادیشدن شاناختي را از نهاادیشادن
اجتماعي متمايز ميسازم که تحلیلکردن تفاو های درجاه
انسااجام و يکپااارچگي بااین فااراوردههااای فکااری ،شاایوه
تولیدشان و شرايط اجتماعي تولید ،ارزيابي و باازبینيشاان،
سودمند است .منظور من از به حساب آوردن اين تفاو هاا
اين نیست که ميتوان گفت که گروههای اجتمااعي خیلاي
يکپارچه بدون مجموعهای از معاني شناختي يکپارچه وجاود
دارند يا اينکه ياک مجموعاه نظااممناد از افکاار در باین
تعدادی از دانشامندان مساتلزم صاور هاايي از پیوساتگي
گروهي نیست .به نظر من سطوح متفاو معنا ميتوانند باا
انواع مختلف ساختار اجتماعي يکپارچه شوند و لزوماً چناین
نیست که برای مثال ،شکلبندیهای اجتماعي کالج نامرئي
همیشه با «الگوهای» تک گارا ،بساته و کااملي پیوساتگي
دارند که همه جنبههای تفکر علمي را ميپوشاانند .سااختار
شناختي نهادين ممکن است در سطح گروه تخصصي وجود

1. Their Connections
2. Degree of Institutionalization
3. Coherence
4. Articulation
5. Mature Science
6. Varing Degree of Closure, Coherence and Articulation
7. Cognitive Enterprises
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ميتواند بر حسب کسي متفاو باشد که داوری مايکناد و
انواع معیني از شباهت برای ترسیم مرزهای شاناختي ياک
حوزه پژوهشي ميتواند از بقیه مهامتار باشاد .آنچاه ياک
موقعیت مسئله ای را تشکیل ميدهد پس از اين مورد بحث
قرار خواهد گرفت ،هرچند من به اين مسئله نميپردازم کاه
چگونه يک موقعیت ،به عنوان موقعیت جدال برانگیز قلمداد
مي شاود .عالقاه مان بیشاتر معطاوف باه تعیاین ويژگاي
شیوههای توسعه– شناختي و اجتماعي– جايگزين از ادراک
آغارينِ يک مسئله است.

داشته باشد بدون اينکه لزوماً يک ساختار اجتماعي منسجم
در آن سطح را نشان دهد .زيرا حوزههای پژوهشاي ممکان
است به وسیله گروههای انشعابگرا 1تشکیل شاوند کاه در
مورد اصول اساسي يک نظريه مشاهدهای هم رأیاند ولاي
در خصوص گستره کاربردپذيریاش اختالف نظر دارند.
نهادمندی شناختي دوجنبه اصلي باه هام پیوساته دارد.
نخستتت؛ بااه درجاا توافااق 2و روشااني صااور بناادی،3
مالکهای تناسب مسئله ،4تعیاین و مقبولیات راهحالهاا و
همچنین فنون و ابزار سنجش مناساب ماورد اساتفاده بااز
ميگردد.
دوم؛ فعالیت يک دانشمند را بر حسب توافق تعیین ميکناد.
در يک حوزۀ با نهادينشدن به نسابت بااال ،مايتاوانیم باا
درجه صحت خوبي پیش بیني کنیم که ياک دانشامند چاه
خواهد کرد ،چه مدلهايي را بهکار خواهاد بارد و چاه ناوع
تبیااینهااای «آرماااني» را خواهااد پااذيرفت .نهااادیشاادن
اجتماعي نیز دو بُعد دارد :اول درجه سازمان دروني و تعیاین
خط مارزی و دوم درجاه ادغاام در سااختهاای اجتمااعيِ
متداول مشروعیت و تخصیص منبع .برای علم اين بُعد دوم
معمااوالً بااه درجااه ادغااام در دپارتمااانهااای دانشااگاهي و
برنامههای درسي مربوط است.
تمايز ديگر از نظر گستره فعالیت نهادين سودمند اسات.
بار ديگر ،تمايزی ساده بین اين دو جنبه پیشنهاد ميشود:
 .1مجموعهای از موقعیتهای مسئلهای مشابه؛
 .2رويکااردی کلااي باارای تحلیاال تعاادادی از اياان
مجموعهها.
5
اولاي را مان ياک حاوزه پژوهشاي و دوماي را گاروه
تخصصي 6مينامم [ .]1اين تمايزها ،عمودی7اند .درجههای
متفاو نهادی شدن شناختي و اجتماعي مي توانند در هر دو
قلمروی حوزه های پژوهشي و گروه هاای تخصصاي وجاود
8
داشته باشند .درجه شباهت باین موقعیاتهاای مسائلهای

 .2نهاديشدن شناختی
من در اشاره کردن به وفاق درباره ماالک هاايي بارای
تعیین و ارزياابي کاار علماي ،چیازی بایش از هنجارهاای
شااناختي و فنااي مااولکي ( ]5[ )1970را در نظاار دارم کااه
بهترتیب ،مسائل و فنون معیني را به عنوان مشاروع تعیاین
ميکنند .اين جنبه نهادیشادن شاناختي بار مفصالبنادی
چنین هنجارهايي در درون يک شایوه باه نسابت منساجم
شناخت– مجموعهای از قضايای به طور متقابال پیوساته و
وابسته ،هرچند نه به ضرور به طور منطقي ،درباره جهاان
و چگونگي مطالعه آن– داللت مي کناد .هار چقادر حادود
چنین فرايندی وسیعتر باشد ،مالکهای ارزيابيکاردن کاار
علمي به طور روشنتری تعريف ميشوند و ساختار شاناخت
مشتمل بر آنها منتظمتر و منسجمتر است .در حالت آرماني،
اين ساختار قاعادتاً انتظارهاای فلسافههاای علام معاین را
برآورده ميکند ولي من در اينجا فقط باه تماايز باین ياک
موقعیت ميپردازم که در آن ماالکهاای ارزياابي مابهم و
غیرمنسجم اند و در آن شناخت کمتر منسجم و يکپارچاهای
از موضوع تحلیل قابل دستیابي است و موقعیتي کاه در آن
مالک ها روشن ،سازگار و مشترکاند و احساس ميشود که
درجه زيادی از شناخت به دست آمده است .در موقعیتي کاه
شیوه شناخت منسجم وجود دارد .مالکهايي برای افازودن
به آن شناخت معموالً آشکار خواهد بود .شايد بار ايان امار
بايد تثکید شود که در مورد نهادمندی باال ،شرح مکتاوب و
رسمي شناخت به دست آمده تا وقتي کاه ياک سانت ايان
شناخت حفظ شاود ،اساساي نیسات .حفاظ کاردن رسامي
ممکن است در کتاب های درسي ادامه يابد ولي فعالیتهای
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کارگزاران يک رشته ميتواناد زودتار از آن بسایار نهاديناه
باشد .اين امر اساسي است که اشتراک در دانش ضمني 1ياا
چنانچه راوتز مي گوياد داناش مهاارتي ]6[ )1971( 2بارای
نهادمندی کامل شناختي بهدست مي آياد .بادون توافاق در
خصوص دانش فني سطح پايین برای تبديل «دادههاا» باه
«اطالعا » و «نتايج» يک فهمشناختي منسجم نامحتمال
است .مي توان استدالل کرد که حداقلي از اجمااع در ماورد
اين سطح پايین دانش پیش شرط وجود ياک علام تجرباي
است.
بنابراين انديشه های علمي يا «نظامهای انديشهای» باا
درجه مفصلبندی و اشتراک شان در ياک حاوزه مسائلهای
تفکیک مي شوند .نهادی شدن شناختي هم انسجام و سامان
فکری و هم تعهد و توافق در مورد آن را ميپوشاند .درجاه
پايین نهادیشدن شناختي به درجه پايیني از سامان فکاری
و متناظر با آن تعهد يا توافق مشترک اندک اشااره دارد .در
اين موقعیت ،دانشمندان شايد به بعضي ارزش ها و باورهای
بنیادی مشترک دربااره سرشات مشاغله علماي 3و احتمااالً
بعضي اشتراکا شناختي مايپیوندناد ،ولاي کارهاایشاان
ناپیوسته و پراکنده خواهد بود .تعاريف و کاربرد اصاطالحا
فني مشترک احتماالً وجود نخواهد داشت و تا جايي که هر
همپوشاني زباني يا نمادی پديدار شود بیشتر از طريق زباان
روزمره خواهد بود تا از طريق زبان نسبتاً مستقل تخصصي.
بین اين دو حد نهايي ،موقعیت نظامهای انديشهای رقیب و
به روشني صور بندی شده قرار دارد که واقعیات مشاابه را
شرح ميدهند .در اينجا گروههای رقیب دانشمندان کامالً به
سااامانهااای فکااری متفاااو تعهااد دارنااد و گاااهي اياان
ساختارهای شناختي قیاسناپذيرند .در بیشتر موارد ،در حالي
که ممکن است ناهمگراييهای اساسي تفسیر و تبیین ديده
شوند ،اما قیاس ناپذيری کلاي بعیاد اسات زيارا نظاامهاای
انديشهای بهندر به طور تمام و کمال مفصلبندی شدهاند.
در حالي که اين امکان وجود دارد که درجه تعهاد باه طاور
مستقل از درجه مفصلبندی ياک نظاام انديشاهای ،تغییار
کند ،احتمال نميرود که تعهد به مجموعه ای از انديشاههاا

رهیافت
بدون تالشهايي برای نظاممندسازی رخ خواهد داد ،حالات
معکوس رخ نميدهد .بسیاری ساختارهاای شاناختي وجاود
دارند بدون اين که تعهد رايج بیان شود .گذشته از اين ،تعهد
به مجموعهای از فنون يا نظريه مشاهدهای ميتواند بادون
تعهد متناظر به مدلهای تبییني ديده شود زيرا مادلهاايي
وجود ندارند که رضايتبخش و دارای کفايت قلمداد شاوند.
به عبار ديگر بخشي از يک نظام انديشهای که پژوهش را
قادر به تداوم مي سازد ممکن اسات بسایار مفصالبنادی و
مؤ ر باشد ولي ساير جنبهها مبهمتار و نارضاايتبخاش باا
تفاسیر رقیب باشند .در چنین موردی ،نهادی شدن شاناختي
باال در يک سطح ،ولي نه در سطح ديگر ،وجود دارد.
جنبه ديگر نهادیشدن شناختي يک پیامد فرعي ،جنباه
نخساات اساات .اياان جنبااه ،بیااان نمونااه و مثااال باارای
نهادیشدن با توجه به يک فعالیت دانشامند فاردی اسات.
اين جنبه به سرشت پیشبینيپذير کار او ،با در نظر گارفتن
تعريف او از حوزه عالقهاش باز ميگردد .در يک قلمروی با
نهادينگي پايین ،خود -نامگذاری دانشمند دربااره آنچاه در
عمل بررسي ميکند يا اينکه چگونه بررسي ميکند ،يا چه
نوع شناختي را ميخواهد به آن برسد خیلاي آگااهيدهناده
نخواهااد بااود ،در صااورتي کااه در يااک قلمااروی نهادينااه،
اطالعاتي مشابه مي تواند ماواد ماورد عالقاه ،لاوازم ماورد
استفاده و ارائه يافتاههاايش را نشاان دهاد .در قلمروهاای
غیرنهادين ،دانشمند بايد دربارۀ آنچه انجام ميدهد و چرايي
انجام آن متخصصتر از آن باشد تا همان اطالعا عمیاق
را فااراهم کنااد کااه در سااطح کلاايتاار در يااک موقعیاات
ساختارمندتر پیدا ميشود .برای مثال يک فیزيکادان حالات
جامد را با يک پژوهشگر سرطان مقايسه کنید .اين اختالف
در پیش بینيپذيری کنش های يک دانشمند ،با درجه هويت
شناختي پیوند دارد ،درجهای که در آن او قادر است کاارش
را به عنوان امری ريشه گرفته از يک شیوه شناخت خاص و
مفصل بندی شده تعیین کند .هرچه حوزه ای که دانشمند در
آن کار ميکند از نظر شناختي بیشتر نهاادی شاده باشاد او
درباره هويت شناختياش واضحتر عمل خواهد کرد و بارای
او سادهتر است که حاوزهاش را از سااير حاوزههاا و داناش
پیشزمینهای در پشت موقعیت مسئلهای جاری اش از بقیاه
تمايز بخشد .نهادیشدن ،در اين معنا ،به تواناايي مشاترک
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سازماني نخواهند بود ومتناظر با آن ،تمايز اجتماعي 5مشکل
خواهد بود .به جای رسانهها و همايشهای ارتباطا رسمي
که به عنوان تدابیر تمايز بخش 6و بنیان هايي بارای هويات
اجتماعي عمل مي کنناد ،ياک آراياش نامنساجم ترتیباا
همپوشان ،با ساختاری ناروشن ظاهر خواهد شد.
در اين موقعیت ،دانشمندان ممکن است گروهبندیهای
اجتماعي به نسبت کوچک و کامالً منسجمي را درباره ياک
مسئله ياا شایوه درک مشاترک باه عناوان ابازاری بارای
سازگاری با نبود ساختار بیروني تشکیل دهند .تمااسهاای
شخصي به عناوان وسایله کساب اطالعاا و مشاروعیت
مطالعه فرد و پژوهشهای ديگران مهمتر خواهناد باود .در
حالي که در حوزه های با نهاادی شادن اجتمااعي بااال کاه
توافاق شااناختي زيااادی دارنااد ،داوران مجلااه علمااي قااادر
خواهند بود معیارهای سازگار و منسجمي را بهکار برناد ،در
موقعیااتهااايي کااه توافااق شااناختي پااايین وجااود دارد
مالک هاای ارزياابي تفااو خواهناد کارد و ساازوکارهای
اضافي پااليش مثل اعتباريابي شخصي به وسیله همکااران
مورد اعتماد ،ضروری ميشوند .باا وجاود ايان ،باین درجاه
نهادمندی شناختي و اجتمااعي هایه همبساتگي ضاروری
وجود ندارد به طوری که تلفیق و نظاممندسازی چهاارچوب
شناختي ميتواند بدون هماهنگي اجتماعي وسایع رخ دهاد.
با وجود اين ،بعید است که هنگامي که يک «عقیده جزماي
اساسي» -حتي به طور اتفاقي -پديدار شاود ،ياک سااختار
اجتماعي برای تثمین تداوم و کاربرد آن باهوجاود نیاياد .در
حوزهای که توسعههای شناختي ،توافق را بيمعنا کردهاناد و
مالک های متعارض رواج دارند ،ممکن است ياک دساتگاه
اجتماعي مفصل 7وجود پیدا کند .البتاه باه طاور مشاابه ،در
يک چهارچوب اجتمااعي 8کاه پایش از ايان شایوۀ کاامالً
متفاوتي از شناخت را دربرمي گرفت ،ممکان اسات سااختار
شناختي جديدی پديدار شود.
9
نهادیشادن اجتمااعي در معناايي مرباوط باه جامعاه
ممکن است در زماني خیلي ديرتار از سااختارياابي ابتادايي

برای تمايزبخشیدن يک سااختار شاناختي از ديگاری و باه
تخصیص دادن مسائل باه ياک حاوزه تاا حاوزه ای ديگار
باز مي گردد .البته انتظار ميرود کاه ايانگوناه هوياتياابي
شناختي ،به هويتيابي اجتماعي منجر شود که بارای نظام
اجتماعي دروني قلمرو و تثيید بیروني وجود آن و تخصایص
منابع برای تداوماش داللتهايي را دربردارد.
 .3نهاديشدن اجتماعی
وجود يک اشاتراک شاناختي منساجم 1در ياک حاوزه
2
ميتواند ،اما نه لزوماً ،با يک انسجام اجتمااعي سااختارمند
مشابه همراه باشد .تثيید و تصديق عاليق و درک شاناختي
مشترک ممکن است همیشه به انسجام اجتماعي نینجاماد،
ولي احتماالً به توسعه مرزهای اجتماعي منجر خواهاد شاد
گرچه آنها ممکن است استحکام نیابند و همانطوری ناپديد
شوند که توسعههای شناختي ادامه مييابند.
نهادی شدن اجتماعي باه ايجااد و حفاظ سااختارهاای
رسمي اشاره دارد که اعضای يک ساختارشناختي 3را متمايز
ميکنند .از لحاظ درجه ،نهادیشدن اجتماعي از آگاه باودن
از ساير دانشمندان شااغل در حاوزههاای مارتبط و تباادل
انديشهها و يافتهها تا پوشش کامل انجمانهاای حرفاهای،
مجله های اساسي و قواعاد رفتاار اخالقاي نوساان دارد .در
شیوه ای مشابه با رشد هويت شناختي ،4حوزه های از لحااظ
اجتماعي نهادی شاده ،شاالوده ای بارای هويات اجتمااعي
فراهم خواهند ساخت .اينجا به نسبت روشن خواهد بود کاه
يک دانشمند به کدام انجمنهای حرفهای خواهاد پیوسات،
در کدام همايش ها حضور خواهد يافت ،کدام مجلهها را باه
طور مرتب وارسي خواهاد کارد و در کادام واحاد ساازماني
مستقر خواهد شد و با چه کساني بیشترين تماس را خواهاد
داشت .او قادر خواهد باود حلقاه اجتمااعي حرفاهای اش را
تعیین کند و بنیاان اجتمااعياش را از بقیاه تفکیاک کناد.
برعکس ،حوزه هاای از لحااظ اجتمااعي غیرنهاادين دارای
ساختار روشن مجله هاا ،هماايشهاای حرفاهای و ساطوح
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کامل است .در اين مقاله ،اين جنبه نهادی شادن اجتمااعي
بیش از اين مورد توجه قرار نخواهد گرفت چون من بیشاتر
به بررسي جنبههای خردتر توسعه علمي عالقه دارم.

توافق شناختي پديدار شود .اين امار باه تعادادی از عوامال
بستگي دارد که چنادان مساتقیم بار سااير فراينادها تاث یر
نميگذارد .رسمیتيابي يک فعالیت در شایوههاای ساازمان
اجتماعي دارای مشروعیت رايج ،فقاط پاس از آن محتمال
است که درجه ای اساسي از نهادیشدن شاناختي و دروناي
اجتماعي حاصل شده باشد ،بدون اين که منابع مسلط ماالي
و مشروعیت بر حمايت از ياک حاوزه خااص تثکیاد کنناد.
مي تواند که وقتي که يکپارچگي در سازمانهای رسمي پیدا
شده باشد برچسابي کاه ادغاام تحات عناوان آن صاور
مي گیارد باا سااختار شاناختي بالفعال در حاال گساترش،
پیوستگي کمي داشته باشاد .باه طاور مشاابه ،گاروههاای
اجتماعي که شاالوده نهاادیشادن اجتمااعي را مايساازند
ممکن است ناپديد شده باشند .يکپاارچگي رسامي در ياک
دپارتمان دانشگاهي به ضرور الزم نیست چیازی دربااره
کار بالفعل به ما بگويد جز ايانکاه ايان کاار دارای برخاي
مناسبتها -با درجه های ظرافت گوناگون -با ياک مشاغله
شناختي «موفقیتآمیز» اسات .در رابطاه باا شایوه مسالط
سازمان اجتماعي کنوني -يعناي دانشاگاه– مايتاوانیم باه
مراحل نهادیشدن زير اشاره کنیم:
نخست ،بعضي از دانشجويان دکترا اجازه مييابناد در ايان
حوزه کار کنند و دانشنامه خود را بهدست آورند؛
دوم ،يک سمت در دپارتمان برای يک متخصص اختصاص
مييابد؛
سوم ،يک کرسي شخصاي بارای ياک دانشامند برجساته
ايجاد ميشود؛
چهارم ،يک کرسي موضوعي ايجاد ميشاود .ايان حرکات
همچنین ميتواند از طريق تعداد دانشگاهها در هر مرحلاه و
تعداد سوال ها امتحاني انتخابي يا اجباری دانشاجويان دوره
لیسانس در حوزه ،مورد بررسي قرار گیارد .البتاه در بعضاي
دپارتمان ها بیشتر پژوهشها روی حوزه ای خااص متمرکاز
ميشوند .اين امر معموالً تا هنگامي که حوزه به اندازه کافي
آبرومند باشد که اساتاد ارشاد بتواناد ياک چناین سیاسات
تخصصي شدن را دنبال کند و از نفاوذ کاافي بارای کساب
اعتبارا پژوهشاي برخاوردار باشاد ،پديادار نخواهاد شاد.
تثساایس گروهااي مشااخص باارای داوری در خصااوص
کمکهای مالي پژوهشي در حوزه نیز نشاانه نهاادیشادن

 .4حوزههاي پژوهشی و تخصصها
تفکیک بین يک حاوزه پاژوهش علماي و ياک گاروه
تخصصي 1تا حدی تمايز در گستره و تا حدی تمايز در ناوع
است .يک گروه تخصصي ممکن است به عنوان انباوهي از
حوزه های پژوهشي يا ترکیبي از مجموعههای موقعیتهای
مسئله ای ،تلقي شود .با وجود اين ،تخصاص همچناین باه
يک شیوه شناخت اشاره ميکند که موقعیتهای مسائلهای
مختلف را ساختار ميدهد و يکپارچه مايکناد مثال نظرياه
میداني 2در فیزيک پالسما .اينگونه يکپارچهسازی لزوماً باه
وسیله مدل هاای تاک گارا ،ياا الگوهاای تبییناي ،صاور
نميگیرد بلکه مي تواند از طريق کاربرد مشترک ياک ابازار
خاص در تعدادی از قلمروهای پژوهشي پدياد آياد .در ايان
معنا ،هیه تخصصي کامالً نهادينهنشدهای نميتواناد وجاود
داشته باشد ،برای وجود داشتن يک تخصاص باياد بعضاي
قواعد يا ماالکهاايي بارای مرباوطکاردن موقعیاتهاای
مسئله ای به يکاديگر وجاود داشاته باشاد .بناابراين ماورد
نهادی نشدن از نظر منطقي غیرممکن است .باا وجاود ايان
امکااان دارد در رابطااه بااا هاار دو قلمروهااای پژوهشااي و
تخصصها از درجههای پايین و باالی نهادیشادن ساخن
گفت.
يااک حااوزه پژوهشااي بااه عنااوان مجموعااهای از
موقعیتهای مسئله ای توصیف شده است .اصولي کاه ايان
مجموعهها بر اساس آنها ساامان ماييابناد تغییار خواهناد
يافت .ولي مي توانیم ،از نظر ادراکا ذهناي اشاتراکهاای
شناختي ،به طاور خالصاه امکاناا عماده را طارح کنایم.
نخست ،پديدههای مورد مطالعه ميتوانناد يکساان باشاند.
نیازی نیست که تعاريف برای اشتراک زياد يکساان باشاند.
برای مثال پديده ابررسانايي 3ممکن است در تعدادی از مواد
با کاربرد فنون گوناگون مطالعه شود ،ولي درباره ويژگيهای
1. Specialty
2. Field theory
3. Superconductivity
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معیارهای مرزبندی ،بر اساس ناه فقاط تاازگي آنهاا بلکاه
پیچیاادگي آنهااا تغییاار خواهااد کاارد .در آغاااز ،رواج دادن
پرتوهای نوترون و میکروسکوپ های الکتروني برای تحلیل
بافتهای زيست شاناختي مايتواناد حاوزههاای پژوهشاي
جديدی را شکل دهد ،ولي بايد در ماورد چگاونگي تفسایر
دادههای بهدست آمده از اين ابزارها به يک توافق رسایده و
کاربردشان معمول شود ،سپس حوزه های پژوهشاي مبتناي
بر پديدهها يا مواد ممکن است -يا در درون زمینه کلي فان
که سپس اصل سازماندهنده يک تخصص خواهد شد ،يا با
کاربرد تعدادی از فنون ظاهر شوند .البتاه در عمال ممکان
است ترکیبا متفاوتي از اين مالکهای سازماندهنده پیدا
شوند .بعید است که انواع خالص فراوان باشند.
موضوع های اين مالکها يا اصول -يعني موقعیتهای
مساائلهای -پرساامان بالواسااطه 7دانشاامندند .موقعیاات
مسئلهای او را ،آنچه عالقمند است بفهماد ،يعناي قلماروی
ترديد درون مرزهای شناختي که او ترسیم ميکند ،ميسازد
[ .]6در هر نمونه ملموس ،دانشمند به خاوبي مايتواناد باه
طور همزمان بیش از يک مسئله داشته باشد که ميتواند به
طور مستقیم به همديگر مرتبط باشاند ياا نباشاند ،ولاي او
معموالً قادر است حوزه بايواساطه عالقاه را بیاان کناد و
گاهي مسئله بزرگتر را تعیین کند .شایوهای کاه دانشامند
مرزهای موقعیت مسئلهایاش را تعیاین مايکناد و میازان
تثيید او از ساير افرادی که درباره مسائل مشابه کار ميکنند،
اصول سازمان دهنده حوزه پژوهشي را نشان ميدهند .البته،
ممکن است که هیه تصديقي از کار ديگران صور نگیارد
و هر دانشمندی خودش را مجازا باه حسااب بیااورد مگار
اينکه از نظر ديگران برخي بنیانها برای اشتراک شاناختي
در سراسر موقعیت های مسئلهای وجود دارد .در حالي که ما
ميتوانیم از يک حاوزه پژوهشاي در چناین موقعیاتهاايي
سخن بگويیم که در آن ما ،يا ساير مشاهده گاران بیروناي،
ميتاوانیم ياک اصال ساازماندهناده را بارای پیوناددادن
موقعیتهای مسئلهای دانشمندان مختلف بهکار ببنديم ،ولي
تثکید کردن بر فقدان عقالنیت دانشمندان در نااتواني بارای
تثيید جنبه های مشترک ،بدون بررسي کامل شرايط ،سخني

اساسي پديده توافاق وجاود دارد و مجموعاههاای متفااو
گزارههای مشاهدهای و ساازوکارهای مفاروض همپوشااني
وسیعي دارند .دوم اينکه يک ماده يا نظام ميتوانند شالوده
موقعیتهای مسئلهای مشترک را تشکیل دهند .يک نموناه
آن ،مطالعااه مااواد باايشااکل و رفتااار از لحاااظ نظااری
تعجب برانگیز آنها تحت شرايط معین اسات .ايان جامادا
غیرمتبلور ،بار مبناای يافتاههاا ،پديادههاای مغناطیساي و
الکتريکي معیني را به نمايش مي گذارند که بر حسب مادل
متداول در فیزيک حالت جامد ،نابهنجار1ناد .بارای مطالعاه
پديدههای نابهنجار گوناگون تعدادی از فنون متفاو بهکاار
مي روند و مجموعه ،2به وسیله ويژگي مواد نامتبلور تعرياف
مي شود .در يک ساطح پاايین تار ،ايان شاکل از اشاتراک
ميتواند در رابطه با يک نظام يا مااده فقاط ،مثال يکاي از
فلزا زمیني نادر رخ دهد ،گرچه معموالً اين امر به عناوان
نمايانگر مجموعاه خااص نظاامهاا قلماداد ماي شاود کاه
جنبه های «جالب توجه» 3را نماايش ماي دهاد .البتاه ايان
جنبه ها بر حسب مدل مسلط جالب توجاهاناد کاه باه ايان
معناست که حوزههای پژوهشي مبتني بر ويژگيهای خاص
مواد ،تمايل دارند فقط وقتي پدياد آيناد کاه ساازوکارهای
تبییني و توصیفي توسعه يافته باشند .سوم ايانکاه کااربرد
مشترک ابازار خااص باا قواعاد پیوساتهاش بارای کساب
اطالعا معنادار ،به عنوان يک اصل سامان دهناده 4عمال
ميکند .اين امر معموالً وقتي اتفاق ميافتد که فن به نسبت
پیچیده است و کااربرد آن باه خبرگاي نیااز دارد .اکتسااب
مهار های شناختي و فني الزم برای عملکردن يک قطعه
پیچیده دستگاه ،ميتواند باه آماوزش طاوالني نیااز داشاته
باشد؛ بنابراين به عنوان يک مالک مرزبندی حوزه پژوهشي
عمل ميکند .فنون مبتني بر فیزيک اتمي 5موردی تا حدی
افراطياند [ ]7ولي کاربرد هلیاوم ماايع در فیزياک حارار
پايین يا فنون پرتوافکني در زيستشناساي پرتاويي .6سااير
مثالها ماالکهاای مارزیاناد .کااربرد فناون باه عناوان
1. Anomalous
2. The set
3. Interesting
4. Ordering Principle
5. Reactor Physics
6. Radio-Biology

7. Immediate Problematic
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نهاديشدن شناختی و اجتماعی تخصصهاي علمی و حوزههاي پژوهشی

نابهنگام خواهد بود .يک دلیل برای فقدان تثيید 1در عمال،
ميتواند درجه زيااد نفوذناپاذيری مرساوم در سااختارهاای
شناختي مجزا باشد که برای مسئله خاصي مناسابت دارناد.
به عبار ديگر ،در حالي که ممکن است به نظر برساد کاه
تعدادی از دانشمندان درباره موقعیتهای مسائلهای مشاابه
کار ميکنند ،آنان مايتوانناد فناون ياا مادلهاای تبییناي
مجزايي را به کار ببرند که ناسازگارند و بنابراين هماديگر را
به عنوان همکاران پژوهشي نميبینند.
دامنه شمول گروههای تخصصي از حوزههای پژوهشاي
گسترده تر است و به درجه های مختلف دربااره شایوههاای
2
خاص شناخت جهان نه چندان در سطح «اکتشافي منفي»
که در سطوح «اکتشافي مثبت» 3و نظرياه مشااهدهای []8
سازمان يافتهاند .همان طور که ذکر شد ،ياک فان پیچیاده
خاص ممکن است بنیاني بارای ياک تخصاص را تشاکیل
دهد زيرا يک نظام برای بررساي مجموعاهای از مساائل و
ارزيابي راهحلها فراهم ميسازد .الکترون میکروساکوپي باا
ولتاژ باال ممکن بود يک چنین بنیااني را تشاکیل دهاد .در
يک معنا ،البته ،ساده ترين فن مجموعه پیچیدهای از نظرا
در تولیااد کااردن اطالعااا را دربااردارد؛ باارای مثااال يااک
میکروسکوپ نوری ،يک نظريه نور را دربردارد کاه ممکان
است خیلي جدالبرانگیز باشد [ ،]9ولي اين غالباً باه مقولاه
«دانش زمینهای» 4تقلیل مي يابد که برای مقاصاد نزدياک
به عنوان امری غیرجدالبرانگیز محساوب مايشاود و اگار
مشکال اساسي روی دهند فقط يک منبع عالقاه خواهاد
شد .وقتي يک فن چنان پذيرفته شود که به طاور کلاي در
دستگاه فکری شاالوده ای دانشامندان بادون تفکار بیشاتر
بگنجد ،ديگر يک ابزار تمايز بخش معنادار برای کاار راياج
نخواهد بود ،هرچند که ميتواناد باه عناوان بنیااني بارای
عناوين سازماني گسترش يابد.
بااه طااور کلااي ،تخصااصهااا درباااره مجموعااهای از
ساختارهای شناختي ساخته ميشوند کاه جنباهای خااص و
محدود از واقعیت را سامان ماي دهناد و تفسایر مايکنناد.

اياانگونااه ساااختارهای شااناختي اغلااب ماادلهااا و گاااهي
تمثیلها 5يا استعارهها 6نامیده ميشوند [ .]10در اينجا قصد
ندارم ادبیا رو به رشد در مورد نقش و انواع مدلها در علم
را مورد بحث قرار دهم و اين اصطالح را آنچنان که هااره
[ ]11پیشنهاد ميکند در معنای وسیع آن بهکار خواهم بارد؛
يعني به عنوان سازوکاری برای درک اين مسئله کاه وقاايع
قابل مشاهده چگونه با هماديگر ،درون ياک «جعباه نیماه
شااافاف» ]13[ ]12[ ]7[ 7ارتبااااط دارناااد .ايااان اصااال
ساازماندهنااده ،باه نااوعي باا آن چیاازی تفااو دارد کااه
حوزههای پژوهشي را شکل ميدهد .من استدالل مايکانم
در حالي که موقعیتهای مسائلهای باه وسایله ادراکهاای
مشترک ترديد شناختي موضوعها ،ترکیبها يا فناون بارای
مطالعه به منظور ساختن حوزههاای پژوهشاي ،بارای مثاال
چگاليهای چرخش الکترون در ترکیبا فلزی زمیناي ناادر
مورد بررسي با پرتوهای نوتروني ،مرتبط اند ،يکپارچه ساازی
اين دومي به وسیله پذيرش ياک شایوه شاناخت مشاترک
پديد ميآيد .به عبار ديگار در ماورد مادل ياا مادلهاای
واقعیت مورد بررسي ،برای مثال ساختارهای اتماي بلاوری،
بعضي توافقها وجود دارد .وقتي که يک فن پیچیده ،بنیاان
چنین يکپارچگي را شکل ميدهد اين فن به وسایله اشااره
داشتن ،هرچند شايد نه به طور آشکار ،بر بعضي مدلهاايي
که دادهها به وسیله آنها به يافتههای معنادار تبديل ميشوند
چنین ميکند .بنابراين ،تخصصها با دربرداشتن يک مادل،
يااا مجموعااه محاادودی از ماادلهااا ،بااا ادعااای تفساایر
«واقعیتهاا»ی موجاود و هادايت بررساي بیشاتر ،متماايز
ميشوند.
 .5نهادمندي شناختی و اجتمااعی حاوزه هااي
پژوهشی
نهادمندی شناختي يک حوزه پژوهشي باه اساتحکامي
که موقعیتهای مسئلهای با يکديگر پیوند دارند و استحکام
مرزهای بین مجموعهها بازميگردد.

1. Non-Recognition
2. Negative Heuristic
3. Positive Heuristic
4. Background Knowledge

5. Analogies
6. Metaphors
7. Translucid Box
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اصل سازماندهنده -1يا ترکیب خاص اصول مختلاف-
هرچه باشد ،درجه توافق در خصوص معنا ،تناسب و کااربرد
آن عنصری عمده در نهادی شادن حاوزه پژوهشاي اسات.
ميتوان گفت يک حوزه پژوهشي هنگاامي وجاود دارد کاه
دانشمندان در مورد سرشت ترديد مشترک در يک مجموعه
از موقعیتهای مسئله ای ،هم رأی باشند .برخي توافقها در
مورد آنچه جدال برانگیاز اسات و آنچاه مايتواناد اساساي
پنداشته شود ،اساسي است .هرچه توافاق در ماورد تعرياف
پديدهها ،کاربرد فنون مناسب و معنای يافتهها بیشتر باشاد،
درجه نهادی شدن شناختي بیشتر است .در يک موقعیات باا
نهادمندی شناختي پايین ،در مورد تردياد مشاترک در ياک
مجموعه از موقعیتهای مسئلهای ،برخاي توافاقهاا دياده
مي شود ،ولي ديدگاه های متعارضي درباره چگونگي بررساي
آن و ارزيابي راهحل های ممکن وجود دارناد .در حاالي کاه
برخي کاربردهای مشترک يک فن يا تعريف مشترک ياک
پديده ،مانند نشست الکتريکي 2در يک عصاب وجاود دارد،
ولي اختالف هايي در مورد راهبردها و شگردهای پژوهشاي
يافت ميشود .بار حساب ايانکاه چگوناه ياک دانشامند؛
پژوهش خود ،يعني ترديدی کاه باه آن عالقمناد اسات را
تعیین ميکند ،او مي تواند به حوزه هاای مختلفاي «تعلاق»
پیدا کند.
يک جنبه ديگر نهادیشدن شناختي ،درجهای است کاه
اصل ساازماندهناده فعالیات بالفعال دانشامندان را شاکل
مي دهد به طوری که تعداد محادودی از فعالیاتهاا وجاود
دارند که عضو حوزه پژوهشي خاص ميتواند انجام دهد .به
طور آشکاری ،يک ماشین ويژه ،برخي حوزه های پژوهشاي
را تعريف و از کاربرد ساير ابزارها جلوگیری ميکند و مهمتر
اينکه ميتواند چگونگي انجام و تفسیر انادازه گیاریهاا را
تعیین کند .اين امر که اندازهگیریها چگونه صور پذيرفته
و تفسیر مي شوند را تعیاین کناد .ياک موقعیات همچناین
مااي توانااد جااايي ديااده شااود کااه مااواد مشااترک ويژگااي
تعیینکننده يک حوزه پژوهشي اند باا مجموعاه وياژهای از
عملیا که بايد برای بررسي پديدهها به دلیل ويژگايهاای

خاص آنها -برای مثال ،ناپايداری زياد در درجه حرار های
معین -انجام شوند .به طور مشابه ،هرچاه پدياده باا دقات
بیشتری به عنوان موضوع مطالعه تعريف شود شاايد چناین
باشد که فقط تعداد محدودی از فنون و مواد و نیز فقاط در
راهها و شیوههايي خاص ،مناسباند .برای مثال ابررساانايي
فقط در شرايط حرارتي معین و فقط برای فلزا خاص ديده
ميشود و حالت موسوم به حالت «مخلوط» بین ابررساانايي
و بهنجار در آلیاژهای خااص در شارايط مغناطیساي وياژه
يافت ميشود .فشردهترين حوزه پژوهشي جاايي اسات کاه
قلمروی ترديد چنان به شد ترسیم شده باشاد کاه بارای
يک پديده فقط يک ماده و فقط به وسیله يک فن ،مطالعاه
ميشود .در اين مورد ،توسعه شناختي به احتمال زياد حداقل
تعديل در کاربردهای فنون ،شايد ،به اضاافه حرکتاي بارای
بررسي عناصر مرتبط را دربرميگیرد .ياک چناین قلماروی
پژوهشي ،نهادمنادی شاناختي باااليي دارد و توساعههاای
شناختي ممکن به شاد محادود اسات در ايان معناا کاه
مرزهای ترديد شناختي اش به روشني تعیاین و شایوههاای
حل کردن ترديد به روشني تعیین شده اناد .باا وجاود ايان،
توسعهها ميتوانند دادههايي را تولید کنند که بازساختاردهي
بنیادی موقعیت مسائله ای و اصاول ساازماندهناده حاوزه
پژوهشي را ايجاب ميکند .در صاور تاداوم ايان فرايناد،
مدل مسلط مورد ترديد قرار ميگیرد و اين امر ممکن است
بااه ساااختاريابي مجاادد تخصااص بینجامااد .يااک واکاانش
محتملتر ،تقسیم حوزه پژوهشي و بااز تفسایر مادل بارای
بررسي پديده ی نامتعارف خواهد باود [ .]14در ياک حاوزه
پژوهشي با نهادمندی باال که بخشاي از ياک تخصاص باا
نهادمندی باال بود ،يعني جائي که مدل مسلط در تخصص،
حوزههای پژوهشي را تفکیک ميکرد ،بعید است کاه مادل
مسلط -يا مجموعه مدلهای مرتبط -مورد باازبیني جادی
قرار گیرد مگر اينکه بعد از بررسي تنوعي از فنون و ماواد،
به تعدادی از حوزه های پژوهشي شکسته شود .برای مثاال،
مدل بلور حالت های جامد ،به دلیل ويژگي هاای مغناطیساي
خاص مواد بيشکل ،اکنون مورد حمله قرار نميگیارد ولاي

1. Organizing Principle
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برای تبیین اين «نابهنجاریها» 1در حال گسترش و تعديل
است.
2
نهادی شدن اجتماعي دروني يک حاوزۀ پژوهشاي باه
طور وسیعي در گرو تثيید مشترک کار ساير دانشمندان است
که به طور مستقیم به کار خودشان پیوند دارند .ايان تثيیاد
مي تواند به يکي از سه نوع سازمان اجتمااعي منجار شاود.
نخست ،همکاری و تقسیم کار درون يک توافاق شاناختي.
دانشمندان بر طبق آن روی يک رويکرد مشاترک در ماورد
مجموعه خاص موقعیت های مسئله ای توافق ميکنند و کار
را بهگونهای تقسیم ميکنند که هر گروه ياک زيرمجموعاه
مسائل -يا فنون -را دارد و فقط به آنها ميپردازد .دوم آنها
ممکن است در درون ياک توافاق شاناختي رقابات کنناد.
ممکن است يک رويکرد کلي باا بعضاي توافاقهاا دربااره
مسائل «مرتبط» و «جالب» و چگونگي ارزيابي راه حل های
رقیب ،پذيرفته شود ،ولي گاروههاای اجتمااعي متفااو در
مورد موقعیت های شناختي يکسان با فنون مشابه به مطالعه
پرداخته و با همديگر رقابت ميکنند .اين دو نوع از ساازمان
اجتماعي ،درجه خاوبي از نهاادیشادن شاناختي در حاوزه
پژوهشي را نشان ميدهند که به نوبه خود وجود مدلهاای
تفصیلي 3را شامل مي شود ،گرچه نیازی نیست که تخصص
از لحاااظ شااناختي نهادمناادی زيااادی داشااته باشااد چااون
مدل های رقیبي مي توانند وجود داشاته باشاند .ناوع ستوم
وقتي ديده ميشود که دانشمندان در يک موقعیت با توافاق
شناختي پايین رقابت ميکنند .طبق تعريف ،برخي توافقهاا
در مورد مسئله بنیادی تحت بررساي وجاود خواهاد داشات
ولااي تفاااو هااای زيااادی درباااره چگااونگي بررسااي آن و
راهحل های قابل پذيرش وجود خواهند داشت .هر گاروه باا
يک فن يا يک مدل تبییناي متفااو  ،ياا هار دو توصایف
ميشوند .برخي همپوشانيها در نظرا مشاهدهای با شواهد
معین که به طور کلاي معتبرناد ماورد توافاق قارار دارناد،
مي توانند وجود داشته باشند .شاد مجادلاه ،باه وضاوح و
انسجام رويکردهای رقیب و باه وجاود بعضاي «ايادههاای
طبیعت» کلي بستگي خواهد داشت [ ]15اجمااع در ساطح

رهیافت
فرامدل ،مربوط به رشته ،سرانجام امکاان باهدسات آمادن
توافق را ،حتي اگر فقط بر حساب ارزشهاای خیلاي کلاي،
فراهم ميکند .وقتي که چنین تکثرگرايي اجتمااعي مساتقر
شده است ،به نوبه خود توسعه تکگرايي شناختي ياا حتاي
قیاسپذيری بین تفسیرهای مدلهای رقیب مشکل خواهاد
بود .درجه نهادی شادن اجتمااعي عباار اسات از وساعت
سازوکارهای غیررسمي بارای کنتارل باین اعضاای حاوزه
پژوهشي و شکلگیری گروههای همبساته در حاوزه بارای
فعالیااتهااای خاااص .اگاار دانشاامندان مشااغول کااار روی
مجموعه مسائل مشترک هماديگر را باه عناوان همکااران
تثيید نکنند ،درجاه صافر نهادمنادی اجتمااعي وجاود دارد.
قطب جايگزين موقعي رخ مي دهد که حوزه پژوهشي مثال
ياک فرقا ماذهبي [ ]16باا تعاالیم فراگیار ،انحصاارگری
اجتماعي ،عضوگیری محدود و الگوهای کامالً ساختاريافتا
تعامل اجتماعي سازمان مي يابد .اگر يک حوزۀ پژوهشاي از
لحاظ اجتماعي کامالً نهادمند باشد ،ما ياک درجاه ماوازی
نهادی شدن شناختي را انتظار داريم .با وجود ايان باه طاور
کلي بین درجه اين دو نوع نهادیشادن هایه رابطاه تبعاي
ضاروری وجاود نادارد .درجااههاای متفااو نهاادیشاادن
اجتماعي از مبادل عاادی چااپ هاای جدياد نوشاتههاا تاا
تماسهای ساازمان يافتاه مساتمر درون تعاداد کاوچکي از
نهادها ميتواند با درجههای متفاو سازمانشناختي پیوسته
باشد ،گرچه نقاط آستانهای معین وجود خواهند داشت که در
آنها يک جنباه نمايتواناد بادون تعیاین موقعیات تقريباي
ديگری پديدار شود .برای مثال بعید است که درجاه پاايیني
از نهادی شدن شاناختي باا درجاه باااليي از نهاادیشادن
اجتماعي در سرتاسر يک حوزه پژوهشي ديده شود.
حالت معکوس هنگامي ممکن است که گروه تخصصي
از لحاظ اجتماعي در حد زيادی ساازمانيافتاه باشاد .بارای
اين که تعامل بر بنیان الگويافته در میان اعضای يک حاوزۀ
پژوهشااي ديااده شااود ،حااداقلي از درج ا توافااق شااناختي
ضروری است ،گرچه درجاه ساازمان اجتمااعي الزم بارای
تضاامین توسااعه نظاااممنااد يااک مجموعااه موقعیااتهااای
مسئله ای ،ناروشن است .تث یر فنااوری در مقیااس گساترده
که تقسیم کار و همکاری را ضروری ميسازد بار الگوهاای
تعامل اجتماعي در علم توسط برخي اشاره شده اسات []17
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پژوهشي متماايز شاود ضاروری اسات ،ولاي ياک هساته
مشترک ترديد الزم نیست که شیوههای مشترک راهحلهاا
را دربرداشته باشند .وجود همپوشاني در تعريف موقعیتهای
مسئله ای ،همپوشاني در مالکهاای ارزياابي راهحالهاا را
ايجاب نمي کناد .رقابات اجتمااعي باین گاروههاا در ياک
موقعیاات نهااادیشاادن شااناختي پااايین ،بااه نهااادیشاادن
اجتماعي پايین در حوزه های پژوهشي به عنوان ياک کال،
ولااي نهااادیشاادن اجتماااعي باااال در درون زيرگااروههااا،
ميانجامد .يک چناین حاوزه پژوهشاي از لحااظ اجتمااعي
چندگرا و در رابطه با راهبردها و ارزيابيهاای پژوهشاي باه
طور دروني و از لحاظ شناختي تماايزيافتاه اسات .از طارف
ديگر رقابت اجتماعي در يک موقعیت نهادیشدن شاناختي
باال ،يکپارچگي اجتماعي باه نسابت بااال در ساطح حاوزه
پژوهشي را نشان ميدهد و رقابت از نظار شاد و گساتره
محدود است هر چند اين يکپارچگي اجتماعي بعید است که
انشعابگرا شود مگر اين که ،چنانچه نشان داده شد ،توافاق
شناختي چنان با ارزش های تخصص و رشته ناهمگرا باشاد
که آن آگاهانه منحرف و به شد متضاد شاود .البتاه ايان
نشان ميدهاد کاه نهادمنادی اجتمااعي زياادی در ساطح
تخصص وجود دارد .يک درجه يکپارچگي اجتمااعي کماي
پايینتر ،ولي هنوز زياد ممکن است وقتي پديادار شاود کاه
تخصااص از نظاار نهااادیشاادن شااناختي پااايین اساات و
شیوههای شناخت روشني در دسترس نیستند و راهبردهاای
پژوهشااي ماابهمانااد .ترديااد شااناختي باااال ماايتوانااد ب اه
شکل گیری گروه های اجتماعي پراکنده و منسجم بیانجامد،
به ويژه اگر تخصص جديد بوده و فاقد مشروعیت از رشته و
جامعه است.

و [ ]18ولي ترديد وجود دارد که شکلبندیهای اجتماعي از
نوع «کالج نامرئي» منسجم ،برای رشاد هماه حاوزه هاای
پژوهشي جديد ،اساسي باشند [ .]2به نظر من اين امر تا حد
زيادی به شرايط اجتماعي و شناختي تخصصهای پیراموني
بستگي دارد .اگر آنها بسیار سازمانيافته و در تقابل با حوزه
جنیني اند ،آن «رد ه هاای بساتهای» بارای بااقيمانادن 1را
خواهد داشت و در غیر اين صور نه .اگار آنهاا تکثرگارا و
«باز»ند ،حوزه های پژوهشي جديد بدون مشکل بیشتر پديد
خواهند آمد و يک حس قوی هويات شاناختي و اجتمااعي،
باارای نگهااداری آنهااا الزم نیساات .حلقااههااای اجتماااعي
همپوشان احتماالً ويژگاي عماده حاوزههاای پژوهشاي در
تخصص های تکثرگرايانه خواهاد باود جاز آنکاه مرزهاای
شناختي ،نفوذناپذير و متضادند.
احتمال رقابت بین دانشمندان در يک حوزه پژوهشي باا
توافق شناختي پايین ،مسئله سطح تحلیلي را مطرح ميکند
که به حوزه های پژوهشي نسبت داده ميشوند .اگر آنها باه
طور عمده يک مقوله شناختياند ،چگونه ميتوانند از لحااظ
شناختي دوباره به يک حالات چنادگرايي شاناختي تقسایم
شوند؟ نکته اين است که تعاريف موقعیاتهاای شاناختي و
همچنین مالک های مرتبطکردن آنها ،با تفسیرهای خااص
مدل ها و رويکردهای پژوهش پیوند دارند ولاي دانشامندان
ميتوانند درباره آنچه مرتبط است هامرأی باشاند در حاالي
که در مورد اين که چگونگي تقرب به هر موقعیت مسئلهای
اختالف نظر دارند .به طور طبیعي ،انتظار ميرود که هرچاه
دانشمندان بیشتر در مورد تعاريف حوزه های پژوهشاي و در
مورد تعدادی از ابعاد توافق داشته باشاند ،احتماال بیشاتری
ميرود کاه آنهاا روی رويکردهاای مناساب بارای مطالعاه
موقعیتهاای مسائلهای هامرأی باشاند .ولاي اگار برخاي
توافق های حداقلي درباره مقوال مرتبطکننده موقعیتهای
مسئله ای وجود داشته باشد به طوری که بتاوان گفات کاه
يک حوزه پژوهشي وجود دارد ،توافاق در ماورد روشهاای
تقرب ميتواند تغییر پذيرد.
توافق در مورد اينکه در سرتاسر موقعیتهای مسئلهای
متفاو چه چیزی جدالبرانگیز است برای اينکه يک حوزه

 .6نهادمندي شناختی و اجتماعی تخصصها
همان طور که پیش از اين اشااره شاد ،تخصاصهاا باا
داشتن مدلهايي توصایف مايشاوند کاه جنباه خاصاي از
واقعیت را معنادار ميسازند و توسعههای شناختي را ايجااب
مي کنند .درجاه نهاادی شادن شاناختي در ياک تخصاص
ميتواند به عنوان درجه توافق درباره هم مدلهای متناسب
و کاربردشااان ،و هاام انسااجام ماادلهااا تفساایر شااود.
تخصصهای با نهادیشدن باال در اين معنا تکگرا هساتند
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که يک مدل نظاممند خاص ،مثل مدل بلاوری در فیزياک
حالت جاماد ،باه عناوان رويکارد مسالط تخصاص پديادار
مي شود .ياک تخصاص باا میازان نهاادیشادن محادود،
ميتواند تعدادی از مدلهای آزادانه تعريف شده يا مادلي در
معرض تفسیرهای متفاو  ،داشته باشد .وقتاي کاه تاوافقي
وجود ندارد درباره اينکه مدل در چه جايي بايد بهکار رود و
مرزهای بین مدلها در طیاف کااربرد ياا تناسابشاان باه
روشني تعیین نشاده اناد ،امکاان دارد مادلهاای روشان و
تخصصهای به سستي تعريف شده داشته باشیم
در حااالي کااه حااوزههااای پژوهشااي ،مجموعااههااای
موقعیتهای مسئلهای با يک هسته مشترک هستند که باه
وسیله کاربرد مدل ها تعريف ميشوند ،تخصص ها واحدهای
شناختي اند کاه باه جنباه خاصاي از واقعیات مايپردازناد.
همانطوری که حوزههای پژوهشي در جائي که مادلهاای
رقیب چنان مقايسه ناپذيرند که توافقي در ماورد آنچاه باياد
فرض شود و آنچه بین مدلها جدال برانگیاز اسات ممکان
نیست ،يعني موقعیتهای مسئلهای از نظر تعاريف ترديد باا
يکااديگر همپوشاااني ندارنااد ،تخصااصهااا نیااز جااايي کااه
مدلهای رقیب چنان به طور کلي و انحصارگرايانه واقعیات
را تعريف ميکنند که اين تعاريف همپوشااني ندارناد ،پدياد
نميآيند.
بنابراين تخصص مي تواند بر حسب موضوع شیوه هاای
رقیب شاناخت تفکیاک شاوند .تاا جاايي کاه دانشامندان
مدلهايي را به منظور توضیح واقعیاتهاای مشاابه باهکاار
مي برند آنها اعضای گروه تخصصاي 1يکساانياناد .میازان
توافق دانشمندان در مورد شیوه متناسب شاناخت و میازان
انسااجام و پیچیاادگي آن ،درجااه نهااادیشاادن شااناختي را
تشکیل ماي دهناد .تکثرگراياي شاناختي تخصاص هاا باه
مدل های رقیب يک واقعیت اشاره دارد .تکثرگرايي شناختي
حوزههاای پژوهشاي باه کاربردهاای رقیاب مادلهاا -ياا
تفسیرهای يک مدل مشابه -و به يک هسته تردياد در آن
وافعیت بازميگردد.
درجه توافق دربااره تعرياف واقعیات و شایوه متناساب
شناخت به همذا پنداری دانشمند باا تخصاصاش مرباوط

رهیافت
است .دانشمنداني که در مورد اين که چگونه موقعیاتهاای
مسئلهایشاان باا تعااريف متضااد واقعیاتهاای گونااگون
مرتبطاند و در کجا کدام مدلها متناسباناد ،تردياد دارناد؟
اعضای تخصص های نهاديناه نشاده اناد .ايان موقعیات را
مي توان به مثابه موقعیت بسیار ناساختارمند توصایف کارد.
میدان يا رشته علمي با مجموعه پیشفرضهای بسیار کلي
مشترک بین اعضای آن تعريف ميشود« -اکتشافي منفي»
الکاتوش يا «هسته انکار ناپذير» 2در قلاب مشاغله علماي،
مثل تصورا اطالعا و کنتارل 3در زيساتشناساي ،ولاي
هیه نظام مورد توافق کلي برای نظمدادن به تجربه زير اين
سطح وجود ندارد به استثنای حوزههای پژوهشي که برخاي
توافقهای احتمالي درباره تعريف مسائله و کااربرد تکنیاک
بهدست آمده است و در آنها ،پژوهش با استفاده دانشامندان
از رويکردهای متنوع ،که با درجههاای متفااوتي از روشاني
انسجام يافتهاند ،در زمانها و مکانهای متفاو با احتمااالً
يک جدال تند درباره شايستگي نسبيشان ،تداوم مييابد.
اينجا تخصصها با شیوههای رقیب شناخت درباره جنبه
خاص واقعیت مشخص مي شوند کاه باه روشاني توصایف
نشده است .مادامي که برخي توافقها درباره موضوع عالقه
کلي ،برای مثال ساختار جامدا  ،رفتار ويروسها يا ژنهاا،
و يک يا چند سازوکار تبییني وجود دارد ،ميتوان گفت يک
تخصص وجود دارد و نهادیشدن شاناختي درجاه انساجام
مدلهای ممکن برای بهرهبارداری از ايان موضاوع ،تعاداد
چنین مدلها و توافق در مورد ردهبندی آنها را مورد بررسي
قرار ميدهد.
تا جايي که يک مدل؛ بهترين مدل برای شناخت تلقاي
ميشود ،موضوع کلي و حوزههای پژوهشي باه روشاني بار
حسااب تفساایر مشااترک آن ماادل ،تمااايز يافتااهانااد يعنااي
حوزههای ترديد به وسیله يک رويکرد تعريف شدهاناد ،هام
تخصص و هم حوزههای پژوهشي از لحاظ شاناختي بسایار
نهادمندند .با وجود اين؛ لزوماً چناین نیسات کاه توافاق در
مورد يک مدل در سطح تخصص ،متضامن توافاق دربااره
چگونگي کاربرد آن مدل برای تعیین موقعیتهای مسئلهای
2. Irrefutable Core
3. Notions of Information and Control
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اينکه لزوماً با يک ساختار شناختي متماايز کاه آگاهاناه در
تقابل با مدل مسلط توسعه يافته است همراه باشد [ .]19اگر
مطالعه در تعداد اندکي از سازمانها که به وسیله ياک فان
مشترک پیوند يافته اند برای مثال در اديولوژی [ ]3متمرکاز
شود ،به اين امر کمک خواهد شد .در غیار ايان صاور در
حالي که واحد اصلي هويتشناختي و اجتمااعي باا احتماال
بیشتری حوزه پژوهشي است تا تخصص ،احتمال ندارد کاه
گروه های اجتماعي منسجم ديده شوند که به طاور متقابال
همديگر را طرد ميکنند .ناهمگراييهای فنون ،مالکهاای
ارزيابي و مدلها به اين معناست که دانشمندان ميتوانند به
تعدادی از حاوزه هاای پژوهشاي «تعلاق» داشاته باشاند و
هرچند آنها ممکن است قاادر باشاند حاوزه اصالي خاود را
تعیین کنند نفوذپذيریاش ،آناان را قاادر مايساازد طیاف
گستردهای از تمااس هاای شخصاي را داشاته باشاند ،کاه
تعاادادی از حاااوزههااا را دربرمااايگیاارد [ .]20تواناااايي
تمايزبخشیدن مسائل و شیوه های رايج حل آنها و بناابراين
تمايزبخشیدن به حوزههای پژوهشي ،ميتواند با يک حلقاه
اجتماعي گسترده با ترديد شناختي باال در ساطح تخصصاي
ترکیب شده باشد که تماس شخصي را ضروری ميساازد و
افزايش مدلها و فنون اينها را قاادر مايساازد در سراسار
مرزهااای حااوزهی پژوهشااي رخ دهنااد .در اياان موقعیاات،
نهادی شدن اجتماعي و شناختي پايین در ساطح تخصاص،
با نهادیشدن شاناختي متوساط و نهاادیشادن اجتمااعي
پايین در سطح حوزه پژوهشي همراه است.

در سطح حوزه پژوهشي باشاد ،هرچناد اعضاای تخصاص
نهادينه شده مشابه با احتمال بیشتری نسبت به وقتاي کاه
تخصص به نسبت نانهادمند است ،در سطح حوزه پژوهشاي
توافق خواهند کرد .شايد بايد تثکیاد شاود کاه ايان فرايناد
نهادی شده به عنوان امری اجتنابناپذير در همه حوزههای
علم تلقي نمي شود و به ويژه دلیلي بر اين نظر نميبینم که
تخصصهای تک گرا و بسیار نهادينه شده« ،رشد يافته»تار
و «علمي»تر از بقیه اند .هیه تمايل گريزناپذيری باه ساوی
نهادیشدن باالتر در همه تخصصها وجود ندارد و تثکید بر
اينکه يک مدل خطي توسعهشناختي به توافاق و «هنجاار
بودگي» در همه موقعیتها ميانجامد ،خیلاي محدودکنناده
است .شرايط شناختي و اجتماعي که تحت آن نهادیشادن
شناختي تخصص اتفاق مي افتاد ،جادال برانگیاز و مساتلزم
بررسي و تحقیقاند.
نهادی شدن اجتماعي تخصص هاا باه ساازمان رسامي
ارتباطا و عضويت و تفکیک يک تخصص از ديگری بااز
ميگردد .دوباره ،حداقلي از توافاق شاناختي بارای ايانکاه
نهادیشدن شناختي رخ دهد ضروری است ،هرچند پوشاش
کامل مجلهها و هماايشهاای حرفاه ای باه نادر بارای
شکلگیری يک توافق در مورد مجموعه منسجم انديشههاا
اساسي اسات .داشاتن مجلاههاا و بخاشهاای متماايز در
انجمنهاای حرفاهای و تخصاصهاا باه درجاهای تفااو
مييابند که مجلهها و همايشها ،نسبت به سايرين ،مهمتار
و اساسي تر تلقاي مايشاوند .تعاداد انادکي از مجلاههاای
محوری ميتوانند در تخصص مسلط باشند يا ممکن اسات
مجله ها از نظر اهمیت با يکديگر تمايزی نداشته باشند .باه
طور مشابه جايي که نهاادی شادن شاناختي پاايین اسات،
تمايزگذاری بین مجلهها بر حسب موضوع مطالعه يا رويکرد
ميتواند مشکل باشد و جستوجوی گسترده ادبیا و بحث
با همکاران برای کسب اطالعا مورد نیاز ،ضروری اسات.
به طور کلي ،باه نظار مان در ياک تخصاص کاه رساانه
اطالعاتي از نوع مجله تمايز اندکي يافتهاند تماس شخصاي
به عنوان تادبیر غرباالگری و مشاروعیتبخاش از اهمیات
فزايندهای برخوردار خواهد شد .در شرايط ترديد شناختي در
سااطح تخصااص ،برخااي انااواع «کااالج نااامرئي» ساااختار
اجتماعي ميتوانند در حوزههای پژوهشي پديدار شوند بدون

 .7تعامل بین تخصصها و حوزههاي پژوهشی
تا کنون دو نوع و دو موضاوع نهاادی شادن شارح داده
شدهاند .از اين پس ،برخاي از الگوهاای تعامال 1باین ايان
مقولااههااا ،بااه ويااژه رابطااه بااین حااوزههااای پژوهشااي و
تخصص ها را طرح خواهم کرد .قبل از اين ،گفتم کاه آنهاا
ميتوانند بهصور عمودی در نظر گرفته شوند .با وجود اين
محتمل به نظر ميرسد که ترکیبهای معاین اناواع حاوزه
پژوهشي و تخصص رايجتر خواهند بود .ياک تخصاص باا
نهادی شدن شناختي و اجتماعي باال احتمااالً باا تعادادی از
1. Patterns of Interaction
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موقعیتهای مسئلهای با تعريف غیرمنسجم و مابهم يافات
نخواهد شد ،بلکه بیشتر ،حوزههای پژوهشي آن باه نسابت
به روشني توصیف خواهند شد ،مالک هاايي بارای تعرياف
مسئله و ارزشیابي راهحل ها مورد توافق قرار خواهند گرفات
و مشکال به عنوان «عوامل آزاردهنده» جالب توجه برای
مدل مسلط تلقي مي شوند که ميتوانند دگرگوني انادکي را
در تفسیر ايجاب کنند ولي به هیهوجه يک چالش اساسي را
نميسازند .در جاايي کاه تخصاص از انساجام شاناختي و
اجتماعي باال برخوردار است ،حوزههاای پژوهشاي ،در ايان
معنا که گروه های منسجم به هم پیوسته را شاکل دهناد و
دارای نهادیشدن اجتماعي باال باشند بعید به نظر ميرساد.
در اين حالت ،پیدايش حلقههای اجتماعي همپوشان و وياژه
محتمل تر است .به آن معناا نیسات کاه هماه حاوزههاای
پژوهشي مارتبط باا مادل مسالط دارای انساجام شاناختي
خواهند بود ،بلکه به ايان معناسات کاه در ياک تخصاص
نهادمند ،احتمال بیشتری وجود دارد که توافاق شاناختي در
سطح موقعیت مسئلهای وجود داشته باشد تا نداشته باشد.
در اين موقعیت ،ميتوانیم مجلههای «محاوری» دارای
تمايز روشن ،سازمان رسمي زياد ،همايشهاای حرفاهای و
شواهد اندکي از وجود گروه هاای همبساته باا سااختارهای
شناختي به طاور متقابال طردکننادهشاان را انتظاار داشاته
باشیم .به عالوه ،چنین تخصصهاايي باه طاور باااليي در
شیوه های مسلط مشاروعیت و ساازمان اجتمااعي نهاديناه
خواهند شد .توسعه شناختي به طور عمده از طريق گسترش
مدل در حوزه های پژوهشي جديد رخ خواهد داد .اين فرايند
ممکاان اساات ساارانجام بااه انحااالل تخصااص بیانجامااد
همانطوری که مسترمن ( ]21[ )1970اعتقاد دارد کاه هار
گاه يک ساختارشناختي به عنوان مدل بیش از حد گسترش
يابد ،چنین مايشاود .باهکاربساتن مساتمر مادل در ماورد
موقعیتهای مسئلهای جديد به پیدايش «بيهنجااریهاا»،
يعني به مسائلي خواهد انجامید که بايد قابل حل باشند ولي
نیساتند .باازتعريف ايان مجموعاههاای مساائل و سااختن
حوزه های پژوهشي جديد با بازتفسیر و مدل مسلط ميتواند
مشکال را به طور موقت حل کند ولي هماانطاوری کاه
مدل بیشتر رانده ميشود اغلب مايشاکند و خلاق مساتمر
«بيهنجاریها» در حاشیه سرانجام ساودمندی مادل را در

رهیافت
سراساار تخصااص مااورد ترديااد قاارار ماايدهنااد .بنااابراين،
موفقیااتهااا بااه ناکااامي ماايانجامنااد ،هرچنااد در درجااه
نهادی شادن اجتمااعي بااالتر ،ايان فرايناد در ماورد ياک
مجموعه معین از مدلها ميتواند در زمان طوالنيتاری رخ
دهد .به طور جايگزين ،موقعیتهای مسئلهای کاه باا هایه
تخصص نهادمندی تناساب روشاني ندارناد ،مايتوانناد باا
تفسیر کردن مدلها از زاويه دياد تخصاصهاای گونااگون
توسعه يابند و اگر موفقیت آمیز باشاد بارای گساترش ايان
تفسیر به ساير حوزهها کوشاش شاود .درجاه نهاادیشادن
شناختي و اجتماعي تخصص هاا و حاوزه هاای پژوهشاي و
نفوذپذيری آنها در برابر انديشههای جايگزين اين فرايناد را
تحت تث یر خود قرار خواهد داد .جاايي کاه ياک مجموعاه
حوزه های پژوهشي ،موقعیتهای مسئلهای شان را بر حسب
رويکردی مشترک و کاربرد مدلي مشترک تعريف ميکنناد
که از آن ناشي مي شود ،در ياک تخصاص نهادمناد بارای
اين که از عهده اين موقعیت ها برآيد ،بعید است که تعااريف
جايگزين پذيرفتني باشند مگر اينکه فروپاشي گسترده تازه
شروع شده باشد.
در مااوقعیتي کااه يااک تخصااص دارای نهااادیشاادن
شااناختي و اجتماااعي باااال نیساات ،حااوزههااای پژوهشااي
ميتوانند به عنوان منابع هويتشاناختي و اجتمااعي بارای
دانشمندان مهم تار شاوند .تردياد شاناختي زيااد در ساطح
تخصص مي تواند در سطح حوزه پژوهشاي باا ياک درجاه
خوب نهادیشدن شناختي يا اجتماعي و يا با هر دو ،هماراه
باشد .اين امر وقتاي اساساي اسات کاه در سراسار رشاته،
ساختارهای تخصصي اندکي ،خاواه شاناختي ياا اجتمااعي،
وجود دارد و تعدادی از فناوری های جديد رواج يافته اند کاه
دادهها و تفاسیر متعاارض جديادی را فاراهم مايکنناد .در
اينجااا ،دانشاامندان ممکاان اساات کارشااان را باار حسااب
مجموعه های خاص موقعیتهای مسئله ای تا ارجاع به يک
ماادل منسااجم خاااصِ قاباال کاااربرد در مااورد تعاادادی از
موقعیتهای مسئلهای تعريف کنند .آنان همچناین در ياک
گااروه اجتماااعي مبتنااي باار مجموعااه تعاااريفِ مشااترک
موقعیتهای مسئلهای به طور بااليي يکپارچه خواهند باود.
بي باتي مالکهای ارزيابي و برابری آشکار مدلهای رقیب
جااايگزين ماايتواننااد همچنااین بااه گااروههااای مختلااف
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مسترمن ( ،]21[ )1970در میان ديگران ،پیشنهاد کاردهاناد
که ما شکست الگو را به عنوان نتیجه گسترش بیش از حاد
تمثیلها محسوب ميکنیم ولي اگر توسعه علمي به عناوان
ا ری دربردارنده تمثیلهای در حال توسعه ديده ميشود ،در
اين صور احتماالً ناه فقاط باه سااير يافتاههاا بلکاه باه
هرجو مرج شناختي منجر ميشود .همان طوری که مسترمن
( ]21[ )1970اشاره ميکند ،من «بحران» علام را محتمال
نمي دانم مگر اين که فنون و ابزارهای مختلف با شیوههاای
رقیب تفسیر همراه باشند و بنابراين نظريههای مشااهدهای
قیاس ناپذيرند.
جايي که يک تخصاص باه نسابت غیرنهادمناد اسات
توافق کلي اندکي در اين مورد وجود دارد که کدام مدلهاا،
و با چه تعريفي از آنها ،برای مطالعه يک مسئله کلي بهکاار
مي روند و توساعه ماي يابناد .در ايان شارايط ،حاوزههاای
پژوهشي بر طبق مالکهای متفااو تعرياف مايشاوند و
اغلااب ماادلهااای رقیااب را باارای بررسااي موقعیااتهااای
مسئلهای شان بهکار ميبرند .از يافتههای تولید شده به طور
مستقیم هیه رويکرد کلي استنتاجپذير نخواهد باود .گرچاه،
به اين دلیل که بعید است مدلها کامالً قیاسناپذير باشاند
بعضي شناخت ها در ساطح کلاي مايتواناد ممکان باشاد.
احتماالً تعاريف مختلف موقعیتهای مسئلهای از مدلهاای
تفسیری مختلف ناشي خواهند شد ،و حوزه های پژوهشي با
اين مدلها متماايز خواهناد شاد .درجاه بساتگي شاناختي
مدل ها ،شد رقابت و آگاهي از ياک دغدغاه مشاترک را
تعیین خواهد کرد .تنوعي از مدلها و مالکهاای ارزياابي،
تنوعي از تعاريف و راهحلهای مسئلهای را نشاان مايدهاد
که به يک وسايل موقت و معین و مالکهاای تماايزبخش
منجر خواهد شد و اينها باه عناوان حاوزههاای پژوهشاي
متمايز نهادينه خواهند شد .گرچه اين حوزههاای پژوهشاي
لزوماً باه طاور تاام تقسایمبنادی نخواهناد شاد و بعضاي
اشتراکها يافت خواهد شد ،در اين موقعیت مرزهاای آنهاا،
نسبت به تخصص های بسیار نهادمناد ،کمتار باه هماديگر
نفوذپذير است .در حالي که در تخصصهای غیرنهادمند هر
حوزه پژوهشيِ از لحاظ شناختي نهادمند ،باا زباان خاودش
توصیف ميشود وقتي که ياک مادل مسالط و ياک زباان
مشترک وجود دارد و حوزههای پژوهشي بر حسب آن زبان،

دانشمندان در حوزههای پژوهشي بیانجامد که به مدلهاای
متمايز ماي پیوندناد و سااير رويکردهاا را «غیرعلماي» ياا
«بدون تناسب» قلمداد ميکنند .در حالي که اين گروههاای
رقیب ممکن بود در مورد چیستي مسئله بنیادی توافق کنند،
تفاسیر آنها ،همانند ارزيابيشان از يافتهها ،تفااو خواهناد
يافت .جايي که گروه های اجتماعي در دانشگاه هاای مجازا
گسترش مييابند و «مکاتب» ايجاد ميشوند ،بعید است که
هیه توافق شناختي شکل بگیرد ،مگر شايد از طرياق ياک
بازتعريف بنیادی تخصص و حوزه پژوهشي [.]22
اياان مااورد در يااک حااوزه دارای فناااوری و تئااوری
مشاهدهای مشترک ناامیدکننده است .گروههای علمي تماماً
متقاباال ،هاار يااک بااا اياادئولوژی خااوشفرجااام خااودش،
حوزه هاای پژوهشاي را در جاايي کاه تساهیال فناوراناه
محدودند و همکاری برای کساب دساتیابي اجتناابناپاذير
است ،توصیف نخواهند کرد .اگر گروه های متفااو قادرناد
فن خاص خودشان را برای تحلیل و ابازاریساازی توساعه
دهند ،بر اين اساس بیشتر احتمال دارد که آنها متضاد 1باقي
خواهند ماند و بعید است که در سراسر مرزهاای شاناختي و
اجتماعي ،گفتوگو رخ خواهد داد .شايد بايد اشاره کارد کاه
تنوع فنون لزوماً چنین موقعیتي را نشان نميدهد .جايي که
بعضي نهادی شدن های تخصص وجاود دارناد ،دانشامندان
تعدادی از فنون مختلف را به عنوان ياک شایوه تثيیديافتاه
که نابهنجار به نظر ميرسند ،و نه به عنوان وسیله تفکیاک
ساختارهای شناختي و گروههای اجتماعي باه طاور متقابال
طردکننده يکديگر ،بهکار خواهند برد .به نظر من گروههاای
«انقالبي» فقط يک حوزه پژوهش ،يا مجموعه حاوزههاای
پژوهشااي ،را توصاایف ماايکننااد کااه در آن هاایه ساااختار
تخصصي برای سامان دادن به افازايش شایوههاای رقیاب
تفسیرکردن تجربه وجاود نادارد و هار شایوه باا ياک فان
تحلیلي و ابزارسازی خاص همراه است .شرايطي کاه در آن
چنین فروپاشي ساختارهای تخصص رخ ميدهد ،يا به طاور
جايگزين ،اگر يک حالات آشافته ،طبیعاي محساوب شاود،
شاارايطي کااه در آن بعضااي سااامانهااای شااناختي حفااظ
ميشوند ،ناامعین بااقي مايمانناد .کاوهن ( ]23[ )1970و
1. Antithetical
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نه به وسیله زبانهای مختلف تفکیک ميشوند .با وجود اين
بايد يادآوری کرد کاه کااربرد مشاترک ياک ابازار خااص،
بنیاني برای يک زبان مشاترک در باین حاامالن شاناختي
فراهم مي کند و در اين ماورد بعیاد اسات کاه حاوزههاای
پژوهشي يکديگر را به طور متقابل طرد کنند.

رهیافت
اين عنوان با شکوه با هر مالکهايي که اعطا شود ،ممکان
به نظر ميرسد که هنجار آماری ساختار تخصص مايتواناد
نهادمندی کمتری را نسبت به ،برای مثاال ،فیزياک حالات
جامد يا شیمي غیرآلي نشان دهاد .مشاکلي کاه باه وياژه
زيست شناسان در نام گذاری تخصصشاان دارناد حااکي از
ابهام ساختارهای شناختي و اجتمااعي در ايان رشاته اسات
[ ]19و [ ]1و مي تواند به خوبي در ساير رشتهها نیاز يافات
شود .در اينجا تنوعي از مدلها ،فنون و يافتههاای مختلاف
بايد مورد انتظار باشد و جدال درباره نکا اساسي به نسبت
شالودهای ،شايع است .توسعه شناختي ميتواند شاکل ياک
«اکتشافي منفي» مورد توافق را به خود بگیارد ياا ديادگاه
اساسي علم و جهاان ،باا صاور بنادی و گساترش مکارر
«اکتشاافي مثباات» جاايگزين کااه پاژوهش را در راسااتای
مسیرهای خاص هدايت مي کند .در حاالي کاه مادلهاای
جديد ميتواند بیشتر در جايي دياده شاوند کاه نهادمنادی
اجتماعي زيادی وجاود نادارد ،اگار آن خیلاي پاايین اسات
مي تواند انگیزه اندکي برای به اشتراک گذاشتن انديشههای
جديد وجود داشته باشد .در هر صور  ،همکاران ميتواند به
رسمیت شناخته نشوند و راهحلهای جايگزين ممکن ماورد
بحث جمعي قرار نگیرند .میزان دانش پیشزمینهای در ايان
تخصصها ،که مي تواند فرض شود ،کمتر از تخصصهاای
با نهادمندی باال خواهد بود ،و به نوبه خاود ،تردياد دربااره
مالک های متناسب ارزيابي ،باالتر خواهد باود .ايان تردياد
ميتواند به يک ايدئولوژی جعبه سایاه بیانجاماد کاه در آن
نظااام مااورد مطالعااه ،باارای بررسااي باایش از حااد مشااکل
محسوب شود و همبستگيهای بین دادهها و ستاندههاا باه
عنوان سازنده معرفت پذيرفته شوند .اين امار مايتواناد باه
ويژه زماني ديده شود که فشار اجتماعي بیروني «يافتههاا»
را ايجاب ميکند.
بنااابراين در تخصااصهااای بااا نهادمناادی شااناختي و
اجتماعي به نسبت پايین ،انرژیهای علمي ممکن است باه
خوبي به طور مساوی بین اِعمالکاردن و عماقدادن ياک
مدل «جعبه شفاف» خاص و توسعه دادن تعاريف جاايگرين
و رويکردهای مسائله توزياع شاوند .شایوههاای جاايگزين
تبديل «دادهها» به «اطالعا » و «نتايج» درون يک حوزه
مسئلهای رخ خواهد داد و تخصص ميتواند فقط بر حساب

 .8تخصص ها ،حاوزه هااي پژوهشای و توساع
شناختی
به نظر من ،در تخصصهای بسیار نهادمند با حوزههای
پژوهشي دارای حدود روشن ،توسعهشناختي به طاور عماده
در راستای گسترش دادن مدل مسلط به ماواد جدياد ياا باا
کاربرد شیوه های جديد تحلیل برای توسعهی شناخت بیشتر
پديدههای پیشتر تعريف شده ،اتفاق ميافتد .اگر تمايز بانگ
[ ]12و [ ]13بین علم «جعبه سیاه» 1و «جعباه شافاف» 2را
بپذيريم ،مي توانیم بگويیم کاه وارسايکاردن بیشاتر درون
جعبه شفاف اين شکل از توسعه را نشان ميدهاد در حاالي
که ساختن سازوکارهای فرضیهای جدياد ياا در فشااربودن
برای دگرگوني بنیادی ساختار مفروض زيربناايي باا فقادان
کفايت مدلهای موجود ،بیانگر توسعهشناختي ياک ساامان
کمتر ساختاريافته است .به عقیده من ،صور اخیار توساعه
شناختي احتمال دارد ،در تخصصهای با نهادمندی شناختي
باال فراواني کمتری داشته باشد ،باه وياژه اگار آنهاا دارای
نهادمندی اجتماعي باال نیز باشند ،هرچند آنها ميتوانناد در
حوزههای پژوهشي در حاشیه تخصص ديده شوند که در آن
مدل برای پرداختن به اين موقعیتهای مسائلهای طراحاي
نشده است ولي تاحدی اتساع يافته است [ .]23به طور کلي
به نظر ميرسد که اصالح پیشنهادی مسترمن برای رويکرد
کااوهن ،بیشااترين کاااربرد را باارای نااوآوری بنیااادی در
تخصااصهااای بااا نهادمناادی باااال دارد ،گرچااه اصااطالح
«انقالب» بايد با دقت بیشتری بهکار برده شود [.]24
با وجاود ايان ،تردياد وجاود دارد کاه آياا ايان چناین
تخصص های با نهادمندی اجتماعي و شاناختي زيااد ،هماه
فعالیتهايي که ما «علمي» مينامیم را بازنمايي مايکنناد.
1. Black-Box
2. Translucid-Box
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يک تحلیل از تعامل عوامل اجتماعي و شاناختي در توساعه
علمي گسترش دادهام .به نظر من ،درجه نهادیشادن ياک
مفهوم ساودمند بارای ساخن گفاتن دربااره فعالیاتهاای
دانشمندان است و سطوح مختلفي که اين فعالیتها در آنها
رخ ميدهند را بايد شاناخت .باه وياژه ،توساعهشاناختي در
سطح تحلیل حوزه پژوهشي ،لزوماً مشابه توسعهشاناختي در
سطح تحلیل تخصص نیست ولي ايان ساطوح در يکاديگر
نفوذ ميکنند .اين رويکرد استوار به دو پیشفارض اساساي
است .اول ،علم اساساً چنادگرا1سات ،سااختارهای شاناختي
زيادی وجود دارند که يکسان نیساتند و باه طاور يکسااني
توسعه نمييابند .دوم ،سااختارهای شاناختي دانشامندان در
سطوح متفاوتي عمل ميکنند .اين امر داللت نميکناد کاه
آنها دارای وضعیتي سلسلهمراتبياند به طوری کاه تغییارا
در ساااختارهای «باااالتر» لزوم ااً تغییاارا در ساااختارهای
«پايینتر» را تعیین ميکنند .در حالي کاه پیونادهايي باین
اين سطوح وجود دارد آنهاا معماوالً از سرشاتي داللاتگار
برخوردار نیستند و اغلب بیش از آنکه به طور رسامي بیاان
شوند ،تلويحياند.
مسئله بعدی اين است که ببینیم اين مقولاههاا چگوناه
مربخشاند .مشکل عمده در تعاريف مرزی يافت ميشود و
در اين میان ارائه برخي تعاريف تحکمي ضروری اسات .باه
عالوه ،هوياتياابي دانشامندان از حاوزههاای پژوهشاي و
تخصصهايشان -که مستلزم شناختشان از مقولههاسات-
بايد در پرتوی يک تحلیل ادبیا يکپارچه شود .چون درجه
نهادیشدن ،مسئله برانگیز محسوب ميشود ،مقولههاا باياد
بهوسیله مشااهده گار بار بنیاان شاناخت او از سااختارهای
شناختي اعمال شوند .اين امر نهفقط تشريح جزئي بیشاتری
از اصطالحا و شیوههاای کاربردشاان ،از آنچاه در اينجاا
ممکن بود ،البتاه ،شاناخت محتاوای علماي و تااريخ آن را
ايجاب ميکند .مطالعه تاريخهای موردی که اين مقولهها را
بهکار مي برند ميتوانست بنیان يک شاناخت مقايساهای از
توسعه های علمي را شکل دهد [ ]25و با در نظر داشتن آن
است که آنها توسعه يافته اند .اينکاه آنهاا ابات کنناد کاه

جهان بیني خیلي کلي يا يک مسثله با تعاريف گوناگون مثل
سرطان يا منشث جهان تعريف شود .در حاالي کاه در ساطح
تخصص ،توسع شناختي به طور وسیعي شامل صور بندی
مجدد و انسجام مادلهاای متفااو و اِعماالشاان بارای
شناخت جنبههايي از واقعیت خواهاد شاد ،در ساطح حاوزه
پژوهشي در اين موقعیت دو شیوه جايگرين توسعه ميتوانند
يافت شوند .اگر حوزه پژوهشي دارای نهادی شدن شاناختي
و اجتماعي بااليي باشد ،اجماع و روشني زيادی درباره حوزه
ترديد و پیشفرض هايي وجود دارند که مايتوانناد باديهي
قلمداد شوند .در اينجا ،توسعه متضمن بررسي مواد بیشتر با
فنون جديد يا کاربرد طیفي از فنون به مواد نابهنجار اسات.
آن بر معرفت حرفهای که بنیان تجرباه مشاترک را شاکل
ميدهد مبتني خواهد بود .گرچه آن ميتواند بعید باشاد کاه
درک بیشتری در سطح تخصصاي از آنچاه پیادا مايشاود،
حاصل شود ،حوزه پژوهشي باه انادازه کاافي بارای اينکاه
پژوهش نظاممند و يکپارچاه تاداوم پیادا کناد باه روشاني
تعريف شده است .در موقعیتي که ايان ماورد وجاود نادارد،
خواه تکثرشناختي با گروهبندیهای اجتماعي انشاعابطلاب
ترکیب شده باشد ياا مرزهاای شاناختي باه طاور ضاعیفي
تعريف شده باشند و گروههای اجتماعي بر سامان يابيهاای
شناختي روشني قرار نگرفته باشند توسعه شاناختي يکاي از
دو شکل را ميپذيرد .اينها يا نظاامهاای بساته ،باه طاور
فزايندهای کوچکتر ،يافتههاا و تفاسایر قیااسناپذيرناد ياا
سرگردان های ناپیوسته در سراسر نقشه شناختي به وسیلهی
افراد مجزا .به عبار ديگار ،در تخصاص هاا و حاوزههاای
پژوهشي که نهادی شدن شناختي و اجتماعي پاايیني دارناد
تعداد زيادی از انديشهها و دادهها به وسیله تجمعاا خیلاي
کوچکي تولید مي شوند که به هم پیوسته و لزوماً طي زمان،
منسجم نیستند .حوزه احتماالً به طور مداومي همانطور که
عالئق تغییر ميکنند به طور مستمر بازتعريف خواهد شاد و
هر تالشي برای انسجام احتماالً در سطح فلسفي رخ خواهد
داد تا در شکل مدلهای نظری خاص.
 .9نتیجهگیري

1. Pluralistic

در اين گفتار ،بعضي از تمايزا برای تفااو بخشایدن
به جنبه های شناختي و اجتماعيِ کار علمي را به منظور ارائه
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مفیدند به پژوهش آينده بستگي دارد ولي نیاز باه برخاي از
1
.چنین مجموعههای اصطالحا انکارناپذير به نظر ميرسد
 ایاان مقالااه ترجمااه بیشاای از کتاااب ری ااارد وایتلاای بااا عنااوان.1
:"استSocial Processes of Scientific Development "
Richard Whitley, (1974), “Cognitive and Social
Institutionalization of Scientific Specialities and
Research Areas”, In: R.Whitley (Edi), Social
Processes of Scientific Development, London and
Boston: Routledge & Kegan Paul, pp: 69- 95.
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Abstract
This study examines the distinctions to differentiate the cognitive and social aspects of the work of
science. The major difference between the social constructs discussed in this paper is the degree of
institutionalization. This factor is important in relation to scientific development. Since science is
essentially cognitive structures and it is operated by scientists at different levels, this study has been
devoted to cognitive development and two parts of them were investigated. In the research
specializations where cognitive and social integration are low, a large number data is generated by
small gatherings that are not necessarily consistent and coherent. At the end of this paper, it is
concluded that the identification of scientists from their research domains and their specializations
should be integrated in the light of a literary analysis.
Keywords: Institutionalization, Scientific Specialties, Research Areas, Cognitive and Social Aspects.
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