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 چکیده

ه ب تدا و پس از پرداختندر اب شناسی علم.ی رویکرد نظری مرتن در باب جامعهبررس برایاین مقاله تالشی است  

 اخالق خصوصهشناسی علم و به جامعهی این اندیشمند در حوزرکهای فاف پژوهش، به ابعاد و الیهدبیان مسئله و اه

 داند که با دیگرنظام اجتماعی میاد یا خردهمبنای دیدگاه کارکردگرایی خود علم را نهمرتن بر شود.علم پرداخته می

وجود هاو به بررسی نهادها و شرایط ب ،. در این راستاتعامل است جامعه در های فرهنگی و اجتماعینظامنهادها یا خرده

 ،کید بر اخالقیات علمی با تأو .کنددو عرصه بیرونی و درونی علم تحلیل می پردازد و این شرایط را درآمدن علم می

از آنجا که دارای ارزش نهادی  .تکه با یک دانشمند همراه اس داندمی یها و هنجارهایاز ارزش ایپیچیده را مجموعه آن

 شناسی علم رویکردینظر مرتن، جامعه از نامد.او این اخالقیات را الزامات نهادی می .هستند دارای مشروعیت نیز هستند

ات علمی رنگری تاریخ تفکشناختی فلسفه علم و خردنگری معرفتاو با تأکید بر این امر از کالن با برد متوسط است.

انی اندیشمندمرتن به رشته تحریر درآورده است و یا  ستناد از منابع و کتب علمی کهبه ا ید. این پژوهشجودوری می

 اند، انجام شده است.که از او تاسی گرفته

ع و تواض یافته،غرضی، شکاکیت سازمانکمونیسم، بی گرایی،دهی، عامالزامات نهادی، نظام پاداش :واژگان کلیدی

 . فروتنی، اصالت
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 مقدمه -5

شناسی علم که جامعه پرسشدر پاسخ به این 

توان پاسخ داد که در مفهوم گسترده، می چیست؟

است که  شناسیاز جامعهای علم رشته شناسیجامعه

. کندبررسی میروابط متقابل میان علم و جامعه را 

ساخت  آموزش و پرورش، ها،بر ارزشعلم  چگونه

های سیاسی و گیریتصمیم طبقاتی، شیوه زندگی،

؟ و به همین گذاردتأثیر میشیوه نگرش به جهان 

ترتیب چگونه جامعه بر رشد و توسعه علم اثر دارد؟ این 

ها به قدری در افق فکری دنیای معاصر نوع پرسش

اند ه است که بسیاری از علما نخواستهمطرح و آشکار بود

ن مسائل آنقدر صبر کنند که در توجه و تعمق به ای

رو خود شناسان به این مسائل بپردازند و از اینمعهجا

اند. با این حال سه ها به برخی از این مسائل پرداختهآن

 :ه استعلم پدیدار گشت شناسیقرائت مهم در جامعه

 و 0مرتونکه دیدگاه  :5شناسی علم قدیمجامعه( 5

غالب بر  نگره 55۹2 ست و تا دهها پیروان او

ه است. در این نگره، شناسی علم بودجامعه

ترین مفهوم است. بنیادی ،اخالقیات یا آداب علم

این نگره، هرچند عوامل اجتماعی را در تبیین حدود 

کند، اما محتوای گذار قلمداد میتأثیرمعرفت علمی 

 داند.ات اجتماعی مصون میتأثیرعلم را از 

شناسی معرفت یا جامعه: 9شناسی جدید علمجامعه( 6

قدرت یافت.  55۹2و  55۹2های ر دههکه د 4علمی

های ای گسترده از متفکران و نحلهاین نگره با دامنه

چون دیوید هم شود؛ متفکرانیفکری شناخته می

، ۹، گاستون باشالر۹، بری بارنز6، توماس کوون1بلور

کارل ریموند  و 52ستینا -، کرن نور5پل فایرابند

ت بررسی این پارادایم، ضرور نگره ترین. مهم55پوپر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Old Sociology of Science 

2. Robert.K.Merton 

3. New Sociology of Science 

4. Sociology of Scientific Knowledge 

5. David Bloor 

6. Thomas Kuhn 

7. Barry Barnes 

علم در بستر جامعه است. متفکران این انگاره، 

 وطرفی و عینیت علم را انکار کرده استقالل، بی

شناسی علم قدیم را مورد انتقاد شدید قرار جامعه

 دهند.می

 NSSکه در پی شکست نظریات  :56علم -عصر فنا ( 9

وری، بیین تحوالت سریع سپهر علم و فنادر ت

نظریات مختلفی  گیرندهجایگزین آن شد و در بر

علم پسانرمال  (،51التور)برونو  ANT همچون نظریه

 [.5جدید تولید دانش است ] شیوه ه)راوتز( و نظری

بین متخصصان این حوزه توافق  با این حال تقریباً

 گذارعنوان پایههکلی است که باید مرتن را ب

علم حساب کرد. البته این بدان معنا  شناسیجامعه

از او عنوان نشده  پیشمسائل این حوزه  نیست که

بودند. مرتن خود نیز بر این باور است که ریشه این 

حوزه در مباحث مارکس، دورکیم و وبر است. عالقه 

مرتن به این حوزه متعاقب آشنایی و تعاملش با جورج 

ر ، بیشتهاروارد سارتن، مدیر گروه تاریخ علم دانشگاه

 علم،» ه دکترایش را با عنواننامای که پایانگونهبهشد، 

در همین  «فناوری و جامعه در انگلستان سده هفدهم

از کل آثارش را در درصد  1۹د. او زمینه انتخاب کر

بیشترین آثار او  .شناسی علم منتشر کردحوزه جامعه

از یک  پسمیالدی و  سیدر این حیطه در اواخر دهه 

یل دهه دهه شصت و اوا طوالنی در اواخر وقفه نسبتاً 

 [. 0] بوده است هفتاد

آمده از سنت فلسفه تحلیلی بر او با رویکردی عموماً  

علم و با نگاه کارکردگرایانه )پوزتیویستی( به بررسی 

مرتون، با اعتقاد به تمایز و استقالل  پردازد.نهاد علم می

نهاد علم )برخالف دیدگاه مارکسیستی(، تمایزی آشکار 

سازد: نخست سپهر برقرار میتحلیلی  را میان دو پهنه

8. Gaston Bachlard 

9. Paul Feyerabend 

10. Karin Knorr-Cetina 

11. Karl Pappor 

12. Technoscience 

13. Brune Latour 
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آل نوعی اف ایدههایی که خود را در مقام اهدارزش

ایی که مردان و دوم قلمروی هنجاره سازندنمایان می

یابی به این اهداف رهنمون دانش را به سوی دست

ترتیب، بررسی اخالقیات حرف علمی،  ینبه ا. سازندمی

 .ددهن رویکرد مرتونی را تشکیل مینخستی مرحله

اخالقیاتی که مرتون، به تبعیت از شلر، آن را تضمینی 

بر استقالل نهاد علم و نیز مکملی بر ساختار دموکراتیک 

رفتاری  اخالقیات مرتونی، از الگوهایی. داندجامعه می

ای تدوین صورت حرفهشود که همگی بهتشکیل می

 .اندیید رسیدهاند و در معرض اذهان عموم به تأهشد

علم سعی کرده است  شناسیزمینه جامعهمرتن در 

مسائل و آسیب اجتماعی ضمن  شناسیهمانند جامعه

تحلیل نظری  5از نظریه حد متوسطای معرفی نمونه

بررسی  پژوهشهدف از این  .کندخود را نیز مطرح 

علم مرتن ، مفاهیم اساسی  شناسیرویکرد نظری جامعه

. در این اجتماعی برآمده از آن است مؤثرآن و عوامل 

نقش  هایی همچون:پرسششود تا به راستا تالش می

ساختارها در توسعه علمی از منظر مرتن چیست؟ 

 داشسیستم پااو هنجارهای علم در نظریه او کدامند؟ و 

 پاسخ داده شود.کند؟ را چگونه ارزیابی می

 علم مرتن شناسیجامعه -6

 یاجتماعی با شکل سازمان یعنوان نهاداو به علم به

ه دارد نظر افکند و آن را از و اخالقی خاصی ک

هار . او چکرداندازی کارکردگرایانه تجزیه و تحلیل چشم

های ای از روش( مجموعه5 :شماردمعنا از علم را بر می

 . شودها معرفت حاصل میوسیله آنمشخص که به

ها کارگیری این روشانباشتی از معرفت که از به( 0

های فرهنگی ای از ارزشمجموعه( 1 .ریشه گرفته است

  .دهندهای علمی را سازمان میو آدابی که فعالیت

، از نظر مرتون. های گفته شدههر ترکیبی از تعریف( 4

لم، بررسی وابستگی متقابل و شناسی عموضوع جامعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Middle Theory 

2. External/internal science 

3. Institutional imperative 

آن است. اجتماعی پیرامون  اربین علم و ساخت پویا

ات گوناگونی تأثیردارای  ساختارهای مختلف اجتماعی

ی عالقه و محتوای علم هابر میزان توسعه علمی، کانون

ساختار اجتماعی بر  تأثیرچه مرتون در مورد دارند. اگر

اتش به این مقوله محتوای علم تردید دارد و در مطالع

ساختار اجتماعی بر علم  تأثیرحتی در  پردازد، امانمی

که  کندیاز این تأثیرات را بررسی م هاییهم تنها شیوه

عنوان یک فعالیت فکری و معرفتی استقالل علم را به

شناسی علم مرتون، دارند. هدف جامعهمحفوظ می

به ساختار اجتماعی  کردی وابستگی علمتحلیل کار

 های مختلف،است. به عبارتی، ساخت اجتماعی به شیوه

شود. این اتحاد دو دنیای مستقل با نهاد علم متحد می

عه انجامد و یا از توسبه پیشرفت علمی میاز یکدیگر، یا 

البته استقالل [ 1]کند. آزاد و مستقل علم ممانعت می

علم و در واقع، استقالل فکری و منطقی آن، در مرحله 

ارزیابی دعاوی علمی است و نه استقالل اجتماعی یا 

چون هموجود آن در مراحل تکوینی. کاربرد مفاهیمی 

دی، اخالقیات علم و روحیه ساختار فرهنگی، ساختار نها

ها، معنای تأکید بر ارزشعلمی در نظر مرتون، به

 هنجارها و جنبه اخالقی فعالیت علمی است.

 6علم بیرونی و علم درونی -9

بر سر اینکه عوامل بیرونی و درونی  در طول تاریخ

ایجاد شده است. ای ند مباحث پر دامنههست علم کدام

انی درباره موازین و معیارهای ین ترتیب مطالب فراوبه ا

تمیز عوامل بیرونی و درونی بین دانشمندان مورد بحث 

عنوان یک اندیشمند هگرفت. مرتن نیز بقرار می

از  یکارکردگرا سعی بر آن داشت تا نسخه قابل قبول

و عوامل [ 4] )علم درونی/بیرونی( ایجاد کند این تمایز

ها، نهادهای هنجار ،3بیرونی را شامل الزامات نهادی

اجتماعی و اقتصادی و میزان  سیاسی، فرهنگی،
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گی ساختارهای کارکردی آن با پیوستگی و هماهن

مرتن عوامل درونی علم را یک  داند.نظام علم میخرده

را  نآ ها کند که پوزتیویستمیعرصه شناختی تعریف 

 ،«2هنجارهای فناوری»نامند که ترکیبی از می« 4روش»

رتن بررسی این م[ 1است ] 1گراییبهو تجر 3عقالنیت

علم واگذار  وش و فیلسوفاننگاران ربه تاریخعوامل را 

در  .لم استکید اصلی او بر عوامل بیرونی عکند. تأمی

مثابه یک نهاد اجتماعی در نظر بهمرتن علم را  ،حقیقت

دارد در این مرحله کاری به گیرد و اذعان میمی

 بین اقتضائاتکه ن معنا به ای ؛علم ندارد شناسیروش

های های اخالقی، که هر دو فعالیتروشی و ضرورت

 و کنند، او دومی را بررسیعلمی را تدبیر و اصالح می

به دستاوردهای  همچنین مرتن .ندکانتخاب می

مات الزا تنهاندارد و  ینیز توجه های علمیپژوهش

 [.6دهد ]نهادی را مد نظر قرار می

ی ساختارهای سازگارری یا نامرتن از طریق سازگا

 تأثیر ،درون سازمان علم یفرهنگی جامعه با هنجارها

( را بررسی محیط اجتماعی )فرهنگی، اقتصادی و غیره

ید جامعه و نهادهای آن یا مؤ گویدکند و میمی

ها قرار های علم هستند و یا در تعارض با آنارزش

 ساختارها و نهادهای گیرند. در حالت مساعدت،می

فرهنگی و اقتصادی از استقالل  اجتماعی، سیاسی،

دانشمندان و کارکرد بسامان مجموعه هنجارهای علم 

کنند که نتیجه آن رشد و توسعه علم است. حمایت می

 های متفاوتی همچون نژادگرایی،زمانی که ارزش اما

اقتصادی و  ،مذهبی سیاسی، اقتدار گرایی،ملی

اخالقی علمی و  هایگرایی عامیانه با ارزشسنت

 دکنند و مانع کارکردستاوردهای آن ناسازگاری پیدا می

این نهادها و شود، مستقل و خودسامان علم می

 .[۹] کنندساختارها با علم ستیز پیدا می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Method 

2. Technical Norms 

3. Rationality 

 مینه اجتماعی و فرهنگی علمز -4

به نظر مرتن تنها در جوامعی که شرایط مادی و 

عه گیری توسچشم فرهنگی مناسبی دارند علم به میزان

رفته پذیای از آنکه به نحوه گسترده یابد. علم، پیشمی

باید با  ی شودگذارشود و به لحاظ خود آن ارزش

ند آیهایی که نسبت به آن خارجی به شمار میارزش

 .توجیه شود

 او بیان داشت که توسعه سریع علم در انگلستان

 « 1پاکدینی»قرن هفدهم با جنبش اجتماعی قوی 

ن را آک با علم کنار آمده بود و ورد. آیین کاتولیسر بر آ

دینی از علم استقبال و که پاکدر حالی ،کردتحمل می

ر آن عص رد. بسیاری از دانشمندان برجستهکحمایت می

هایشان همبستگی صریحی میان معتقدات و در نوشته

دینی و کار علمی خویش برقرار کردند. های پاکارزش

ه علم و دین در جامعه غربی به کند کمرتن بیان می

 د،انتلف به شدت از یکدیگر حمایت کردههای مخگونه

 .اندها هم ناسازگار بودهخی جنبهاگر چه در بر

ر یا خی دینی بر رفاه اجتماعیدیگری از پاک جنبه

ت. کید داشه عنوان هدفی که باید دنبال کرد، تأعموم، ب

ری فنی و قدرت علم برای تسهیل نوآو در این مورد،

دی زندگی به رسمیت شناخته کمک به بهبود شرایط ما

معنای وجود محدودیت شدید شد، اما این موضوع بهمی

های فنی با پیشرفت طور مستقیمبهبر تحقیقی نبود که 

نی های فرفت که مزیتبنابراین، گمان می مرتبط بود.

 «1علم محض»ترش و حمایت آنچه ما اینک آن را از گس

 اند.، ناشی شدهمنامیمی

از آنجا که علم به این ترتیب امری مفید دانسته 

شد، عالوه بر حمایت ایدئولوژیکی که از باورها و می

حمایت اقتصادی و  آورد،های دینی به دست میارزش

ه ک شودکرد. چنین انگاشته مینظامی نیز کسب می

آورد که به حل مسائلی علم گویی معرفتی فراهم می

4. Empiricism 

5. Puritanism 

6. Pure Science 



 31، تابستان 26شماره  هیافتر

 

401 

و فناوری  فناوری ،کاری در اعماق بیشتردنمعچون هم

کرد. هر چند مرتن دریافت که  نظامی کمک خواهد

 در بیشترق پژوهشی دانشمندان در قرن هفدهم عالی

های کاریشان این است که های فکری حوزهاثر پیشرفت

برای آنکه علم به عنوان یک نهاد اجتماعی جدید در هر 

ها ردی به حمایت نهادتوسعه یابد نیازی کارکای جامعه

در  های فرهنگی و اجتماعی دیگر دارد.و ارزش

د دینی بودنهای پاکانگلستان قرن هفدهم از قضا ارزش

این امور با  این حمایت را فراهم آوردند. که منبع عمده

های نظامی ترکیب شدند و شرایط اقتصادی و انگیزه

طور هب توسعه علم را تا حدی ارتقا دادند که علم توانست

 .[۹]در مقام یک نهاد اجتماعی عمل کند مستقل

 شت علم سر -1

 شناسیدر انجمن جامعه 551۹در سال  مرتن

بیان داشت که خصومت در برابر علم ای مقاله در آمریکا

ها و نتایج پژوهش شاید هنگامی ظهور کند که یا روش

ظر نهای اجتماعی بهبنیان ارزش کنندهعلمی تضعیف

حساسات جای گرفته در سرشت علمی با آیند یا ا

 در نهادهای دیگر در تعارض باشند؛ احساسات موجود

احساسات اصلی گفت که یکی از برای مثال، او می

آن است. علم نباید به  «خلوص»مربوط به سرشت علم 

ل شود تا مبادا اقتصاد و یا دولت تبدی ابزار الهیات،

 نحراف شود، امارو گردد یا دچار ابهپژوهش با مانع رو

به  زیرا تلویحاً ،تواند منبع خصومت باشداین موضوع می

د، عنوان دانشمنکند که دانشمند بهین نکته اشاره میا

کاری داشته  نباید با تبعات اجتماعی پژوهش خود

مشغول اهمیت علمی آن باشد ، بلکه تنها باید دلدنباش

[52 .] 

ت اس ارتبالقوه به علم عبدیگر خصومت  سرچشمه

یا  «5یافتهشک سازمان»از طرز تلقی علمی ضروری 

ه ک ها و اقتداریتردید منظم در معتقدات سنتی، ارزش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Organized Skepticism 

ممکن است افراد را به انزجار از علم به عنوان نیرویی 

 ویرانگر در جامعه بکشاند.

گوید که وضعیت آلمان نازی پس از سال میمرتن 

نه که چگواست  از این امر نمونه واضحی 5511

توانند دست به دست هم دهند و نیروهای متعدد می

که نفع عملی  مانع فعالیت علمی شوند. کار علمی

داد مستقیم را به حزب نازی یا رایش سوم وعده می

 ین سیاستمورد حمایت بود و اعتبارات مالی مطابق با ا

عالوه، سرشت علم ایجاب شدند. بهتخصیص داده می

یوند با شواهد و مدارک ارزیابی ها در پکند که نظریهمی

ن هایش، بدوشایستگی مبنایشوند و کار دانشمند بر

توجه به نژاد، سیاست یا دین وی در نظر گرفته شود. 

اما در آلمان نازی وفاداری به اصول سیاسی در اولویت 

 ]5[بود. 

طور کلی مرتون اعتقاد داشت که احتمال بیشتری به

یبرال دموکراتیک شکوفا که علم در جوامع ل وجود دارد

جوامع لیبرال چندان  تا در جوامع خودکامه. شود

شوند و مدارای بیشتری صورت متمرکز کنترل نمیبه

ا که ب تنوع فرهنگی و عقاید مختلف دارنددر خصوص 

 ]55[سرشت علمی بیشتر سازگار است.

ر رابطه میان سرشت علمی مرتن با طرح پرسش د

 ربارهد تر، به بررسی مفصلتراجتماعی گسترده و زمینه

او این سرشت را مرکب از  چنین سرشتی پرداخت.

دانست که از ها و قواعدی میهنجارها و ارزش مجموعه

شود. گمان جانب نهاد علمی به رسمیت شناخته می

آورند و دانشمندان رود که آن هنجارها و قواعد الزاممی

ابرشان هم از لحاظ عاطفی و هم از لحاظ عقالنی در بر

 کارکردی جنبهند. سرشت علم از این جهت هست متعهد

ف آن هد دارد که در خدمت هدف نهاد علمی است.

شناختی محک عبارت است از افزودن بر مجموعه 

شود که تصور میه و آزموده و توسعه دادن آن. اما خورد

که کارکردی اینبه دلیل  تنهاها و هنجارها نهارزش
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اند، پس پسندیدهخوب و  هستند، بلکه چون درست،

 ها از نوعی نیروی اخالقی برخوردارند.آن آورند،الزام

مرتن سرشت علم را برحسب شش دسته الزامات 

  مشخص کرده است. 4نهادی

 6اخالقیات علم -2

 مفهوم مرتن علم   یشناسجامعه یا فکری منظومه در

 یا «نهادی الزامات» را آن وی یا آنچه «علم اخالق»

 کلیدی مفهومی نامیده است، «علم یهنجارها»

 نآ استیو فاولر که اینظریه یا مفهوم ،شودمی محسوب

یک  در. می نامد «علم کار در ینامری دست» نوعی را

 تجویزات، ،هانسخه حکم در علم اخالق کلی، برداشت

 هایارزش و است مجاز امور و ، ترجیحاتهاتوصیه

 شمرده شروعم باید اجتماع دانشمندان در نهادیشان

 زا الزامات این. استمرار یابد بتواند علمی کار تا شود

 وابطض و مصوبات طریق از و دنیابانتقال می گذشتگان

 و کم میزان به ها همچنینآن. شوندمی تقویت قانونی

 هایتن در و درونی شده دانشمندان توسط متفاوتی بیش

 رتنم. افتدمی کارگر هاآن علمی آگاهی یا هشیاری بر

 الگوهای و رهاهنجا ها،ارزش تکوین به که حال عین در

 ندچ بر کندمی سعی کند، می توجه رفتاری دانشمندان

 تأکید نیز علم اخالق شناختیکارکرد معرفت چون و

 منطق»که  صدد است در وی دیگر، عبارتبه. کند

 خود آن روزمره کار جریان در دانشمندان که را «علمی

 نقادی مورد کنندمی تصور بدیهی یا شده داده امری را

 چون ،علم فیلسوف آنارشیستی هشیو به نه دهد، اما قرار

 چونهم است واقعیتی علم معتقد است که فایرابند پل

 نظر از ندارد ایانهشناسمزیت معرفت هیچ و داستان

دست  باید اما اند،علم تاریخی هنجارهای اگرچه مرتن

 هب با توجه. کنند رعایت را انهشناسمعرفت الزامات آخر،

 به وی هنجارها، این اخالقی و شناختیروش هایداللت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Institutional of Imperative 

2. The ethos of science 

( در 5561) ( و ابهام دانشمندان5540) سااختار هنجاری علم هر دو مقاله، .1

 پ شده است.( تجدید چا55۹1؛ شناسی علم )مرتنکتاب جامعه

 اخالقی و شناختیروش هایدغدغه میان پیوند محکم 

 شناختیروش مقررات وی، طبق نظر. کندمی تأکید

 نآ اخالقی الزامات و تخصصی - ابزارهای فنیباید  علم

 م،عل نهاد که کندتصریح می وی. برگیرد در توأمان را

 کند کهمی اعطا دانشمندانی به را خود هایپاداش

 مرتن ضدهنجارها. تا وفادارند علم هنجارهای به بیشتر

 و های اخالقیارزش ،«ساختار هنجاری علم»در مقاله 

 CUDOS خود را به اختصار نظر مورد شناختیروش

 از امحاء بعد تاریخی طور به وی نظر طبق نامد کهمی

 هب تا جدید علوم پیدایش زمان  از و وسطایی قرون علوم

 مرتن در. نشده است تحول و دگرگونی امروز دستخوش

 دو هنجار ،5561در سال  «3ابهام دانشمندان»مقاله 

یکی اصالت و دیگری تواضع و  ؛ها افزودجدید به آن

 هنجارهای به جدید دیگر اصل دو افزودن با .فروتنی

که [ 50] رسدورد میبه شش م اصول این تعداد قبلی،

او این اصول  شود.نامیده می CUDOSHURاختصار 

اخالقی را به دلیل ضرورت کارکردیشان، الزامات نهادی 

 ند از: ااصول عبارت نامد کهمی

 4گراییعام (5

مستقل از  طور کاملبهاین الزام، علم  مبنایبر

قادی بوده و دعاوی حقیقت مرزهای ملی، نژادی و اعت

باید در معرض معیارهای ها، نظر از منابع آنرا، صرف

غیرشخصی اعتبار قرار داد. پذیرش یا رد دعاوی علمی 

های اجتماعی، افراد ربطی به صفات شخصی یا ویژگی

ها ندارد. عینیت علمی آن هنژاد، ملیت، مذهب و طبق

. دکنمی مقاومت اعتبار هگرایاندر مقابل معیارهای خاص

 غیرشخصی ذات در ریشه عمیقی ورط به گراییعام الزام

 را اخالق و اقتضا سازگاری اینجا، در مرتون. دارد علم

 گراییعام اخالقی هنجار. دهدمی قرار تأکید مورد

4. Universalism 
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دانش را ممکن  پیشرفت یعنی نهادی؛ هدف به وصول

 [. 51سازد]می

 1کمونیسم( 6

منظور مرتون از کمونالیسم یا کمونیسم نشان دادن 

دانش و مالکیت عمومی بر تولیدات سرشت اجتماعی 

 های جوهری علم محصول همکاریعلمی است. یافته

 یتبشر و کلی ۀبنابراین به جامع اند،اجتماعی و جهانی

خالقیات علم، دانش را همچون ا منطق. دارند تعلق

کند و حقوق مالکیت را در میراثی مشترک تلقی می

م بر کمونیس دهد.نهاد علم به حداقل خود کاهش می

عنوان هاین امر داللت دارد که خود دانشمند نیز ب

ی میراث به میراث فرهنگی بشریت تعلق دارد؛ شخص،

های گذشته و حال، که مشترک و انباشته از دانش نسل

 کسی مدعی آن نیست. 

 2 غرضیبی (9

مرتون با تمایز سطوح تحلیل انگیزشی و نهادی 

ی و رفتار غرضی معادل دگرخواهدهد که بیتوضیح می

مندانه معادل خودخواهی نیست. دانشمندان غرض

های شخصی همچون ای از انگیزهممکن است مجموعه

جویی، کنجکاوی فارغانه، عالقه به خیر شوق معرفت

ته باشند، ولی در اینجا، داشرا عمومی و بشردوستی 

همچون  ،غرضیکید بر خصلت هنجاری بیمنظور تأ

 و وسیع هدی مجموعیک الگوی متمایز کنترل نها

 دانشمندان رفتار کهاست  شخصی هایانگیزه متعارض

 در تفاوت با وجود دانشمندان. دهدمی جهت را

 را نهادی هنجار این که جایی تا خود، فردی هایانگیزه

د. یابنبا آن را به نفع خود می سازگاری اند،کرده درونی

 سایر اب همقایس در که علم هواقعی فریب در تاریخچ نبود

 یفیاتک به رسد،می نظر به استثنایی ،فعالیت قلمروهای

 گویا. شودمی داده نسبت دانشمندان شخصی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Communism 

2. Disinterestedness 

3. Organized Skepticism 

 خود معین و متمایز هایویژگی در باید را دانشمندان

ی، بنیان غرضبی الزام و تقاضا. کرد جووجست علم

رد. پذیر بودن علم دامحکمی در عمومی بودن و آزمون

 نهایی مسئولیت مل توسططرفی در عهنجار بی

 حمایت خود، همکاران نظارت قبال در دانشمندان

 [.51] یابدمی تحقق و شودمی

  3یافتهشکاکیت سازمان (4

ها و بررسی تعلیق قضاوت تا آشکار شدن واقعیت

برحسب معیارهای تجربی و منطقی،  هاحدس هطرفانبی

گر در هنگام های نهاد علم است. پژوهشز ویژگیا

ند ا، دوگانگی اموری که مورد احترام غیرانتقادیشپژوه

ا ر انند مورد تحلیل عینی قرار گیرندتوو اموری که می

 مقابل بهعامه در  کند. این امر منبع طغیاننمی رعایت

نظر ، زیرا بهها استطالح تجاوز علم به سایر حوزهاص

های علمی جزمیات رسد که اکتشافات و پژوهشمی

 و سازندمی اعتباربی را اقتصاد و لتدو کلیسا، هویژ

 .[54] کنندمی تهدید را قدرت منابع جاری توزیع

 4فروتنی و تواضع( 1

 در نفسیشکسته و تواضع مراعات بر هنجار این

 اشکال علم در تواضع. دارد تأکید علمی اجتماعات

 دانش میراث از قدردانی -5 جمله از متنوعی دارد

 یشینهپ بررسی ،مبنا این بر .پیشینیان از مانده برجای

 پژوهش پیشبرد برای ابزاری عملی فقط پژوهشی

 هک است هاییآن از گرامیداشت نحوی به بلکه ،نیست

 اعتراف -0 .اندکرده ارائه پژوهش برای ایشیوه

 یهامحدودیت و شخصی یهاضعف بر دانشمندان

 و خود همیشه گالیله مثال، برای ؛علمی دانش

صیه تو «دانم نمی من» عبارت گفتن هب را دانشجویانش

  .[51] کردمی

4. Humanility/Modesty 
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 1( اصالت2

اصالت ارزشمند است برای اینکه برخی از ابعاد مهم 

شود. نخستین بار معلوم و ارائه میدنیای طبیعی برای 

ی اصیل هستند که یک خدمت یا هافقط پژوهش

شوند. برای به رسمیت ورد علمی واقعی تلقی میدستا

م یار مهامع علمی اصالت کشف بسشناخته شدن در مج

از  گرفتن. این هنجار دانشمندان را به پیشی است

دیگران برای ثبت اکتشافات و اختراعات و کسب اولویت 

بهتر برای به رسمیت شناخته شدن در اجتماع علمی 

 .[54] دهدسوق می

 هگون آن شامل اخالقیات این که است مرتن معتقد

 زا و تلقین هاحرف حیث از که است رفتاری الگوهای از

 تنمر اخالقیات موردنظر. شوندمی تأیید اجتماعی حیث

 بنیادین شناختیروش اصول عملیاتی شکل  واقع در

 به این، بر مضاف علمی، آداب. است علمی معرفت

 و اخالقی هایارزش و علمی کار از تاریخی تصورات

. است سلیم شبیه عقل نزد علمی معرفت از شناختی

 وردنبرا بهتر، عبارت به یا جامعه انتظارات مدیریت

 آداب بنیان را اخالق یعنی اجتماعی مشترک انتظارات

 ،هاارزش دربرگیرنده علم در اخالق. شدن متصور علم

 و شناختن ماهیت خصوص   در باورهایی و الزامات

 وانتمی آن میان در که است شناسا و شناخته مناسبات

 : کرد اشاره زیر موارد به

  جهان مطلق قالنیتع -

  جهان در حقیقت اثربخش حضور -

  حقیقت عنوان به معرفت اشاعه -

  دانستن ذاتی غایت را معرفت -

  انسانی دانش محدود ماهیت -

  فرد مثابه به انسانی موجودات ارزش -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Orginality 

2. Cannavo 

3. Behavioral Patterns 

4. Norms  

5. Values 

 و جهان برابر در دیگر افراد با دانشمندان برابری -

پیدایش  هایزمینه خود که اخالق معرفت

 الگوهای توسط د،کنمی راهمف را علم اخالق

 پی ،«هاالگو» کوهن تامس تعبیر به یا شناختی

 تجربیات، متفاوت انواع از خود که شودمی ریزی

 . شودمی مشتق

 نظریه از را (5) شکل در مندرج مونهن« 2کاناوو»

 که طورهمان. دهدمی ارائه مرتن علم هنجاری ساختار

 یمبتن علمی قاخال بر علم آداب دهدمی نشان شکلاین 

 وها الگو در ریشه خود نوبۀ به نیز علمی اخالق و است

 یهانمونه وها الگو همچنین،. دارد شناختی هاینمونه

 اشین متنوعی اجتماعی و انسانی تجربیات از نیز شناختی

 هایتفاوت که نسبتی همان به نمونه این .شوندمی

 عیاجتما تجربیات از ناشی شناختی را یهاالگو در ممکن

 ادیاقتص اجتماعی، عوامل ینتبی پی در داند،می متفاوت

 و علمی رفتار الگوهای و آداب اخالق، فرهنگی و

شهای های متفاوت پژوهبرای ارزش ادله اقامۀ همچنین

 .[5۹]فنی و بنیادی است –کاربردی 

 
 1رفتاری  الگوهای
↑ 

 4هنجارها

↑ 

 1هاارزش

↑ 

 6اخالق

↑ 

 ۹ شناختی الگوهای

↑ 

 ۹ ربهتج

 ]51[ علم اخالق در یهاپایه -5 شکل

6. Ethics 

7. Experience 

8. Communism 
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 دهی علمنظام پاداش -7

ر ماشهو مقاله در نیز را دیگری بزرگ همرتن اندیش

 معرفی شد، منتشر 551۹سال  در بارنخستین  کهخود 

 4اداشپ نظام از مرتن که است تبیینی اندیشه این .کرد

ایج که نظام ر کارد مارتن ادعا علم به دست داد. در

 است امر به ویژه تقدیر برای این ،2تقدیر پاداش در علم،

سات علمی د ایاندیشه به کاه کاسی برای نخستین بار

حق  یگانه مرتن مدعی بود که این .اسات یاافته

 اما ،ماالکیتی اسات که در علم پذیرفته شده است

 هنجار اشتراکیت، ، طبقای منتشرشداندیشه کههمین

 ،تحاال باهترین در شود.میبادل  مشاع ک علمیباه مل

 بر پس از وی نامش را پاداش دانشمند ایان اسات کاه

 هایی ازگذاریماا ناام گونه که، هماناش بگذارنداندیشه

ثابت  چون داروینیسم،هم هاییاندیشه این دست را در

 .بینیممی پالنک و قانون بویل

تقدیر آشکار  اهمیت کهکرد اساتدالل مای مرتن

هایی کاه بر ماشاجره زیارا تاریخ علم پر است ازاست، 

ار بسی غلبا که هاییماشاجره سر حق تقدم درگارفته،

 که کرد نباید چنین فرضاند، البته تلخ و زننده بوده

 اند.بازندگانی حسود بوده هامیشه درگایر هایطرف

های سر تاقدیر از انادیشهگالیله باا چانگ و دنادان بر 

ون بر سر قان نایوتون باا هوک جنگید.گوناگون خود می

نیتس بر سر اختراع  عکس مربع جاذبه و با الیب

این الگوی  جدال داشت. ،فاضله حاساب جاامعه و

 شیوه همان به اماروز باه تاا هفدهم هرفاتار از ساد

 درسیما ناظر باه کاه هانگامی. است کرده پیدا اداماه

 وندر اندرسیده ایاندیشه به زمانهم دو دانشمند تقریبا

با یکدیگر جدال  تقدم حق سر بر که است این عادی

 ایوتاب اخالقیتب گوید،می مرتن کهچنان کنند.می

حتی از جانب  شود،دیده مای هاکه در این مناقشه

دهد نشان می کسانی که ربط مستقیمی به آنان ندارند،

 در میان است. بنیادی اجتماعی عیارمکه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. System Rewards 

علمی اغلب برای  پاداش کرد که نظاماو استدالل می

ه باه کهای نوآورانه و مبتکرانه اندیشه تشویق و ترغیب

این  کند، اماکار می خود چیز خوبی است،خاودی

 ویژهبه ممکن است درست کار نکند، واردستگاه ماشین

ر ب دانشمند ۀر مخیلد پاداش هنگامی که آرزوی کسب

 سارقت تاقلب، میان این در .شود غالب دیگری چیز هر

ند هست «منحرفی» افترا رفتارهای بهتان و علمی، -ادبی

 در مرتن بر این باور بود که تقلب شوند.که دیده می

لمی ع -سارقت ادبای نادر است، این رفتارها بسیار میان

 ترند.هامه رایاج رواج بیشتری دارد و بهتان و افترا از

زیرا دانشمندان در میان است، تقلب بسیار نادر 

 کنند واینهایشان مراقبت میخودشان سخت از اندیشه

طلبی آنان و تا حدی نیز ناشی از جاه ناشی حدی امر تا

 علمی-سرقت ادبی یافته اسات.از شکاکیت ساازمان

ترین ولبهتان و افترا معم دهد، اماگااهی روی می نایز

رقیب  رفتارهای منحرف دانشمندان کاری است که در

علمی شکل خاصی از -ادبی سرقت اتهام شود.دیده می

این اتهام  افترا است که با سازمان پاداش پیوند دارد،

هنگامی که به  تر از سارقت واقاعی است.بسیار شایع

 ای دستبه اندیشه زمانرسد دو دانشمند همنظر می

آسان و اغلب مفید است که کسی با کنایه ادعا  ند،ایافته

ی بنابراین پذیرفتن قانونی و کند که اگرچه کشف من،

ولی چاندان تاصادفی و اتفاقی هام نیست که  است،

در همان  تقریباً مشابه، از چیزی بسیار Z پروفسور

 Z پروفسور ،گذشته از این پرده برداشته است. زمان،

ای که رسمیساخنرانی غیر های متعددی طیداشتیاد

 یاکی از چند ماه پیش ایراد کردم برداشته و درخلوت،

تنگنا گذاشته و از او  در داناشجویان پیاشین مرا

کرده و خواسته است بداند که ما چگونه  هاییپرسش

 پروفاسور و ادعاهایی از این قبیل. ... ایم کهموفق شده

Z ن شیوه پاسخ یاا هوادارن او نیز در مقابل به همی

 .[56] دهندمی

2. Recocnition 
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مشاجرات  و غالباً مرتن به شمار زیادی از مشاجرات،

 اینکه نخستین بار چه کسی در تاریخ علم دربارهمبتذل 

گفت که کرده است. او میاشاره  ،چیزی را کشف کرد

ناشی از خودخواهی افراد نیست. قالب  تنهاله این مسئ

ت علمی در کشفیا طور مستقیمبهدانشمندانی که 

های مربوط به تقدم را دخیل نیستند این نوع پرسش

گونه مشاجرات  کند اینمرتن ادعا می کنند.مطرح می

. دن کریتوان تبیشناختی نهادها میرا با نظریه جامعه

غرض از نقض هنجاری ابراز انزجار اخالقی ناظران بی

غرض تمایل کند. دانشمندان بیماعی حکایت میاجت

 و همینهای عادالنه باشند آفرینیهد نقشدارند که شا

دهد شوند نشان میوارد نزاعی میای واقعیت که عده

متمایزی  یک نهاد اجتماعی و دارای مجموعهکه علم 

کنند. از هنجارهایی است که اعمال اقتدار اخالقی می

خویی بوط به اولویت فقط مظاهری از تندهای مرنزاع

 ند در برابر آنچه نقضهایی هستنیستند، بلکه واکنش

یید ادعای یک شوند. تأنجارهای نهادینه تلقی میه

ه به ک ه نخستین نفری بودهدانشمند مبنی بر اینک

هاد دهی نل شده است، برای عموم نظام پاداشکشفی نائ

 علمی خیلی اهمیت دارد.

را زی شود،قیت یا ابتکار ارج نهاده میخال در علم بر

. شوداعث رشد معرفت میکه ابتکار چیزی است که ب

دانشمندان مجبورند که مبتکر یا نوآور باشند  بنابراین

به معرفت مبذول دارند. یگانه ای های تازهو خدمت

ت همانا به رسمیت ها بر این معرفآن «ادعای مالکیت»

به رسمیت شناختن اصالت و  ،عالوهشناختن است. به

 انشمندانابتکار پاداش و نمادی است برای اقدامی که د

عمل خود به بهترین نحو بهدر راه اجرای وظیفه 

دهی شامل اعطای افتخار به آورند. نظام پاداشمی

ار را باید قلمداد نوآوری و ابتکار است. باالترین افتخ

؛ جدیدی از علم دانست شاخه« پدر»شدن به منزله 

 دنامیده ش شناسیآگوست کنت پدر جامعه برای مثال،

[55]. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Norman Storer 

 امار ایانره چنین بحث دیگری دارد دربااهم مرتن

 منجراعطای پاداش در علم  به که تقدیری نوع آن که

از دانشمندان تاعلق  یمعدود تنها به عدهشود می

ارد ند وجود ثابتی هایهای کافی و قاعدهقانون گیرد.می

 مرپیاامد این ا آورد. دستبه که هرکسی بتواند پاداشی

هامچون جنون  از اناحراف، تریهای خفیفشکل

دانشمندانی معمولی  و غیره( است.مقاله  )کتاب، انتشار

 هتادپا افپیش هایاندیشه ببندند توانند امیدکه نمی

 ،کنند عرضه جهانی و مهم بسیار کشفی چونهم را خود

ی واقع هایتوانمندی هعرض جانشین را واردیوانه انتشار

 . [02] کنندواقعی می خود و به دست آوردن تاقدیر

 کندپیشنهاد می ،4نورمن استور ویراستار آثار مرتن،

و  «موتور» ماا بااید هنجارهای مرتن را همچون که

این موتور  که «یبرق نایروی» ناظام پاداش را هامچون

ساختار رفتار  ،هنجارها .، بدانیمآوردرا به حرکت درمی

مردم را به  ،پاداش کنند و نظاماجتماعی را توصیف می

ند، کها تشویق و تارغیب ماییتمشارکت در این فعال

ه چنانچ چندان روشن نیست. دو این نسبت میان اما

 است نظام پاداش ممکن مارتن خاود یادآور شده است،

توانیم نمی در واقع، هنجارها در کشمکش باشد. با

ریم پذینظام پاداش ب از بدانیم که اگر تحلیل مرتن را

نظر به ماند.طرفی بر جای میچاه چایزی از هانجار بی

ه بلک طرفی،رسیم نه بیآن می چیزی که به رسدمی

 این با .طلبی و سود شخصی استای خاص از جاهگونه

 ایمناسبی برای نظریه الگوی در تحلیل مرتن همه،

 ،مرتن هنظری در ما .شودمی یاافت عالم سااختار هدربار

 که یابیممی را هاییانگیزه و هاپاداش یفتوص

 کندمای تشویق و انگیزاندبرمی را و جدا تک دانشمندان

ای این رفتاره چگونه کهبینیم از اینرا می بیینیو تا

 سطوح در را علم اجتماعی ههای مشخصجداگانه جنبه

 .[05] آورندمای پدید باالتر
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 انتقادها -1

ید مرتون بر هنجارهای تأک 2و وایتلی 4کینگ

شناسی پوزیتویستی او اخالقی را ناشی از معرفت

طور وسیله دفاع از آن؛ زیرا مرتون با دانند و همینمی

عنوان اختالف بر سر تقدم )چه کسی مباحث علمی، به

اول کشف کرد( و نه به طریق شناختی )چه کسی چه 

 کند. چیزی را کشف کرد(، برخورد می

نیز از طریق مطالعه تجربی و با  3یان.ای میتروف

 شده توسطانتخاب تعابیر توصیفی و تجویزی ارائه

اعضای جامعه علمی، در مقابل هنجارهای مرتونی، 

کند. او ای هنجارهای متقابل را معرفی میمجموعه

خواهد جنبه ذهنی علم را آشکار کند بدین وسیله می

دهد که هنجارها و ون، نشان میو برخالف مرت

یندهای جامعه علمی فقط واجد جنبه عینی نیستند. افر

از نظر میتروف عالوه بر هنجارهای مرتونی، مجموعه 

های گیریها و جهتگیریها هم در تصمیممتعارض آن

او در مقابل  دارند؛ برای مثال، تأثیردانشمندان 

گرایی و استناد به معیارهای شخصی گرایی از خاصعام

تملک دستاوردهای علمی، از  و در مقابل اشتراک در

 برد. به نظر او کنشمی های علمی ناممخفی کردن یافته

این دو مجموعه متعارض هنجارها،  علمی برمبنای

گیرد و هر دو برای رشد علمی دارای الزام صورت می

 کارکردی هستند.

بر پیروی علمی دانشمندان از هنجارهای مرتونی  او

دهد که نشان میافکند. مطالعات او تردید می

ی به نظریات تعهدات عاطفی زیاد دانشمندان غالباً 

های پژوهشی خویش در مورد یافته غالباً خویش دارند،

مبتنی بر  هایشان عموماًو داوری کنندکاری میپنهان

 .[5] نیارزیابی عیشخصیت و منزلت است تا 

ترین منتقد مرتن معتقد است عنوان مهمهب 1مولکی

 :که

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. King 

2. Whitely 

3. Mitroff 

دهند، انجام می گویند وآنچه دانشمندان می( بین 5

 تمایز وجود دارد.

دال بر اینکه دانشمندان از  گونه گواه و مدرکی( هیچ0

 ، وجود ندارد. کنندهنجارها تبعیت می

وهی، به ( آن هنجارها، منحصر به علم نیستند و هرگر1

 بخشد.آن محتوایی ویژه می

نگذارند تردید  ( در اینکه هنجارها بر محتوای علم اثر4

 وجود دارد. 

دانشمندان هر دو مجموعه  ،پس از نظر مولکی

هنجارهای مرتون و میتروف را برای توصیف و ارزیابی 

رفتارهای خود و همکارانشان و تجویز رفتارهای 

 صرف برند، اماکار میپذیرفتنی بهدرست و ای حرفه

 دینها، هنجارهای نماکند که آنها، ثابت نمیکاربرد آن

 .[00] علم باشند

یات علم های واحدی را برای اخالقوجود پیکره 1بارنز

وی اصولی مانند . به اعتقاد مورد تردید قرار داده است

 متکی به جهانی بودن و غیره که مورد نظر مرتن بوده،

مجموعه شرایط متفاوت اجتماعی است و از این جهت 

از های محکمی برای مشخص کردن علم هنجارها پایه

 روند.ها به شمار نمیسایر فعالیت

نکته دیگری که در زمینه نظام ارزشی مورد نظر 

توان مرتن باید مطرح کرد این است که تا چه حد می

این نظام ارزشی را از قرن هفدهم تا امروز تغییر نیافته 

کند که این گونه استدالل میتصور کرد؟ مرتن این

 توان. با این حال میاندها تغییر چندانی نیافتهارزش

ها دهد که این ارزشگفت تحقیقات اخیر نشان می

چندان مورد پذیرش کسانی که علم و علما را بررسی 

 .[51] قرار نگرفته است ،کنندمی

4. Mulkay 

5. Barnes 
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 گیریبندی و نتیجهجمع -3

 اووکان لئوناردو که آنچه یا مرتن علم یشناسجامعه

 بر ملمشت نامد،می «علم قدیم یشناسجامعه»را  آن

 : است زیر و مفروضات قضایا

 تمایز که است متنوعی ضمنی معانی دارای علم -

 .است ضروری هامیان آن منطقی

 فرهنگی و مادی شرایط که جوامعی در تنها علم -

 توسعه چشمگیری میزان دارند، به مناسبی

 به نحو آنکه از پیش علم یعنی، ؛یابدمی

ا ب باید شود، یگذارارزش و پذیرفته گستردهای

 توجیه اند،خارجی آن به نسبت که هاییارزش

 و مادی شرایط گرو در علم و توسعه رشد. شود

 معتقد مرتن برای مثال، ؛است مطلوب فرهنگی

 در جوامع  علم شکوفایی و رشد احتمال که بود

 و خودکامه جوامع از بیشتر دموکراتیک لیبرال

 و بسط علم، نهادی هدف .استبدادی است

 بر و معتبر است و خوردهمحک دانش توسعه

 شده،انباشته دانش مجموعه سیاق همین

 تاریخی و متداوم جمعی، محصول عمل

 نظام علم، اجتماعی نهاد .است دانشمندان

 و نظام پاداش و اجتماعی کنترل پذیری،جامعه

 .دارد را خود خاص تنبیه

گران عنوان کنشدانشمندان بهاو معتقد است که 

هنجارها و قواعد  برمبنایجامعه علمی  اجتماعی، در

ها را ساختار هنجاری علم کنند که آنمعینی عمل می

ترین هنجارها و د. مرتن اساسیننامیا اخالقیات علم می

 کمونیسم، ،گراییقواعد این الگوی فرهنگی را عام

صالت ا تواضع و فروتنی و شک سازمان یافته، غرضی،بی

یت اخالقیات علم و هنجارها، در نظر مرتون رعا .داندمی

برای تولید و تکوین علم ضروری است و نادیده گرفتن 

وسیله کنترل اجتماعی )یعنی نظارت ها بهو تخلف از آن

 . شودجامعه علمی(، مقابله می

 و پاداش نظام به را علم هنجارهای همچنین، مرتن

 یحتصر وی. زندمی پیوند علم در تنبیه رفتارگرایانه

 به دانشمندانی را علمی یهاپاداش علم نهاد که کندمی

. دوفادارن علم هنجارهای به بیشتر که دهدمی تخصیص

 یعملیات واقع در موردنظر مرتن علمی آداب فراگیر نظام

. تاس علمی معرفت بنیادین شناختیروش اصول کردن

 کار از تاریخی تصورات به بر این، افزون علمی، آداب

 علمی معرفت از شناختی و قیاخال یهاارزش و علمی

 ای جامعه انتظارات وردنبرا. است سلیم شبیه عقل نزد

 ،اجتماعی مشترک انتظارات وردنبرا بهتر عبارتبه

 رد اخالق. شدن متصور علم آداب بنیان را یعنی اخالق

 پیرامون باورها و الزامات ،هاارزش دربرگیرنده علم

 . [5۹] است شناسا و شناسه شناختن، ماهیت

از جمله  اند،تقادهایی بر او وارد کردهحال انبا این 

. علم شناساو در جامعه مسلطپوزتیویستی رویکرد 

و هر  علم نیست هنجارهای موردنظر او تنها منحصر به

بخشد و همچنین این گروهی به آن محتوایی جدید می

است و از  یهنجارها متکی به شرایط متفاوت اجتمای

های محکمی برای مشخص پایهاین جهت هنجارها 

 د.نآیها به شمار نمیم از سایر فعالیتکردن عل
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Merton and Ethics of Science 
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Abstract 

This paper attempts to discuss the Merton’s theoretical approach toward the sociology of science. First 

the paper discusses the issue and objectives of research and afterward his intellectual dimensions and 

layers on the sociology of science particularly the ethics of science are presented. Based on Merton’s 

functionalism approach the science is considered as an institute or subsystem which interacts with other 

social and cultural institutions or subsystems in the society. In this respect, he explores the institutions 

and conditions which deal with the creation of science and analyzes these conditions in terms of external 

and internal aspects of science. With an emphasis on the ethics of science, he considers it as a complex 

set of principles and norms which are linked to the scientist. Since these norms possess instructional 

values, therefore, they are considered legitimate. He calls them, the institutional requirements. 

According to Merton the sociology of science is a medium-range approach. With an emphasis on this 

belief, he avoids the macro-epistemology of philosophy of science and micro-thinking regarding the 

history of scientific thinking. This paper is based on the scientific books and resources which are written 

by Merton or the scientists who have been influenced by him.  

Keywords: Institutional imperative, Reward System, Universalism, Communism, Disinterestedness, 

Organized Skepticism, Humanity, Originality 
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