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  دهند؟  می نشان را علمی پیشرفت علم، های شاخص آیا
  1یعلم و فناور گذاری یاستس در اصل یک یفلسف ارزیابی

*ابوتراب یغمایی  
  

  چكيده
 اسـتفاده  علمـي  پيشـرفت  گيـري  انـدازه  ابزارهاي عنوان به علم گذاري سياست در علم هاي شاخص

 اصـلي  هدف. اند كرده طرح علمي پيشرفت باب در را مختلفي هاي نظريه علم، فالسفة شوند و مي
  چنـان نآ علمي، پيشرفت دهندة  نشان علم هاي شاخص آيا« :كه است پرسش اين به پاسخ مقاله اين
 پيشـرفت  كـه اگـر   دهـد  نشـان  كوشد تا مي مقاله اين .»هستند؟ اند، كرده مطرح ها نظريه اين كه

 آنگـاه  شـود،  فـرض  اجتمـاعي  يافتـه  بسـط  معناي به علمي معرفت اگر و معرفتي معناي به علمي
در . هسـتند  علمي پيشرفت و علمي معرفت گيري  اندازه براي »مناسبي« ابزارهاي علم هاي شاخص

 بخـش  پـردازد؛  مي علم گذاري سياست حوزة در علم هاي شاخص نقش به اين مقاله، بخش نخست
 اختصـاص دارد؛  گـذاري  سياست ديدگاه از علمي پيشرفت و علم هاي شاخص ميان رابطة به دوم،

 كـه  شود مي داده نشان علمي، پيشرفت باب در فلسفي نگرش دسته سه با اشاره به سوم، در بخش
 علمـي  پيشـرفت  از گـذاران  سياست نظر مورد معناي با علمي پيشرفت از معرفتي شرح يا نگرش
 علمـي  معرفـت  به چهارم، بخش هستند؛ ناسازگار يادشده معناي با ديگر شرح دو است و مطابق

 شـود  مـي  نيز اسـتدالل  پنجم بخش در دارد و اختصاص آن از اجتماعي يافتة بسط شرح و اجتماعي
 بازنمـاي  در نتيجـه،  و دهنـد  مـي  نشـان  را اجتماعي   يافتة بسط علمي معرفت علم، هاي شاخص كه

  . هستند علمي پيشرفت
 علمي، پيشرفت از معرفتي شرح علمي، معرفت علمي، پيشرفت علم، هاي شاخص :كليدي واژگان
 .اجتماعي يافتة بسط علمي معرفت
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 مقدمه
 و هسـتید فعالیـت مشـغول اسـت، فنـاوری و علـم گذاری سیاست متولی که نهادی در کنید فرض

 پیشـنهاد دو شـما بـرای. شماسـت عهـدۀ بـر پژوهشـی های مؤسسه به بودجه تخصیص مسئولیت
 موضـوع بـر پیشـنهادها ایـن کـه شـود مـی ارسال ب و الف پژوهشی مؤسسه دو سوی از پژوهشی
 شـما اکنـون. اند شده تعریف ای هسته فناوری از استفاده با نباتی آفات دفع چگونگی مثالً  مشترکی،

 بـه بستگی پرسش این پاسخ دهید؟ می اختصاص بودجه آن به و پذیرید می را پیشنهادی طرح کدام
 کافی اندازۀ به بودجه اگر اول، حالت در. است چقدر گذاری سیاست نهاد بودجۀ مقدار که دارد این

 الزم بودجـه پژوهشـی مؤسسـۀ دو هـر بـه شـود و می پذیرفتـه پژوهشی طرح دو هر احتماالً  باشد،
 بـرای آنگـاه کـافی باشـد، طرح برای یک بودجه اگر دوم، حالت در اما شد؛ خواهد داده اختصاص
 تـوان. هسـتید نیازمنـد مؤسسـه دو این اعضای علمی توان ماننددیگری  متغیرهای به گیری تصمیم
 مجالتی قبل، های سال در ب و الف های مؤسسه مقاالت تعداد چون متغیرهایی با توان می را علمی
  . کرد گیری اندازه مقاالت به 1استناد میزان و اند شده منتشر آنها در مقاالت که

 بـه هسـتند، علمـی عملکـرد میـزان دهنـدۀ نشان که متغیرهایی گیری اندازه چگونگی و تعریف
 بـا سـنجی علـم اصـلی هدف و موضوع اگرچه. دارد اختصاص 2سنجی علم نام با دانش از ای حوزه

 3مسـامهت برای علمی اطالعات از برداری بهره و نشر تولید، کّمی وجوه تحلیل« همچون جمالتی
، ٢٠١٠ 4وینکلـر،( شـود مـی بیـان »علمـی پژوهشـی های فعالیت مکانیسم از بهتر فهم در داشتن
 طـور همـان 5.است داشته فناوری و علم گذاری سیاست در فراوانی سهم فّنی حوزۀ ولی این ،)١ص
 جملـه از( فنـاوری و علـم نهادهـای مـدیریت بـرای فنـاوری و علـم گذاران سیاسـت بیان شد، که

 7علـم، هـای شـاخص. دارنـد نهادهـا آن 6علمی عملکرد ارزیابی به نیاز )آنها به بودجه اختصاص
 ابزارهـای تـرین مهـم جملـه از شـوند، مـی معرفی سنجی علم در که استناد و انتشار تعداد همچون
  . هستند علمی عملکرد گیری اندازه
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4. Vinkler, P.  

  . ٢٠٠۴ ،گودین: برای بررسی تاریخی این موضوع بنگرید به .5
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7. Science indicators  
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 عملکـرد ارزیـابی ضـرورِت  عمـومی های  بودجه کاهش و علمی های پژوهش هزینۀ افزایش با
 توضـیح در 2فـرودمن رابرت و 1میچام کارل. شود می احساس بیشتر فناوری و علم نهادهای علمی
 دو بـه شـبیه را آمریکـا در فنـاوری و علم گذاری سیاست موقعیت تاریخی، بستری در ضرورت این

 وضعیت آنها، تاریخی تحلیل با مطابق .)٢٠٠۴ فرودمن، و میچام( کنند می توصیف مذکور حالت
 حالـت به شبیه سرد جنگ اتمام از پیش تا متحده ایاالت در فناوری و علم گذاری سیاست نهادهای

 خطـی آمـوزۀ دو بـر مبتنـی فنـاوری و علـم گذاری سیاست سرد جنگ از پیش تا واقع، در بود؛ اول
 نهادهـای ورودی میان خطی ای رابطه بودن، خطی آموزۀ با مطابق. رفت می پیش 4استقالل و 3بودن

 پـژوهش یـک انجام برای آنچه هر و پژوهشی امکانات پژوهشگران، تعداد بودجه، همچون علمی،
 آمـوزۀ بـا مطـابق. دارد وجـود فنـاوری تولید همچون علمی، تحقیقات خروجی و است نیاز علمی

 از مســتقل کــه آورنــد مــی بــار بــه را اجتمــاعی منفعــت زمــانی علمــی هــای پــژوهش اســتقالل،
 فنـاوری، و علـم گذاری سیاسـت نهادهای بنابراین، شوند؛ انجام و انتخاب سیاسی های ایدئولوژی

 وظیفـه علمـی، های فعالیت داشتن نگاه مستقل با تنها و علمی های پژوهش خروجی به توجه بدون
 بـرای الزم امکانـات هرچـه دیگر، به بیانی. دهند اختصاص بودجه علمی های پژوهش به که دارند

 فـراهم را بیشـتری و بهتـر اجتماعی منفعت پژوهش آن خروجی باشد، بیشتر و بهتر علمی پژوهش
  . باشد نداشته سیاسی سوگیری علمی فعالیت آن که شرط این با آورد، می

 بیـان شـد، کـه دومـی حالت با سرد جنگ از پس آمریکا، در فناوری و علم گذاری سیاست اما
آنها  گذارانه سیاست های گیری تصمیم به جدیدی متغیرهای سرد، یافتن جنگ پایان با. دارد شباهت
 کمبود متغیرها، این جمله از. انجامید استقالل و بودن خطی آموزۀ دو رفتِن  کنار به که شدند تحمیل
 واقـع، در. بود مواجه آن با ١٩٩٠ دهۀ اوایل و ١٩٨٠ دهۀ اواخر در متحده ایاالت که بود ای بودجه
 خـود نوبـۀ بـه نیـز آن کـه شـد منجـر فنـاوری و علـم حوزه بودجه کمبود به عمومی بودجه کمبود
 پایان سرد جنگ دیگر، سوی از. داشت به همراه را پژوهشی های بودجه اختصاص در بندی اولویت
 تـا. نداشـت وجـود نظامی های پژوهش به کالن های بودجه اختصاص برای دلیلی دیگر و بود یافته
 بـه بودجـه اختصاص که شد می فرض چنین استقالل، و بودن خطی اصل دو بر مبتنی و آن از پیش

 بـا و سرد جنگ پایان با اما دارد، در پی را اجتماعی منفعت خودکار صورت به نظامی های پژوهش
 وجـود غذا و سالمت چون تری مهم عمومی های حوزه که در حالی عمومی، بودجه کمبود به توجه
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 در و نمونـه بـرای. نداشت وجود نظامی های پژوهش به سابق بودجه اختصاص برای دلیلی داشتند،
 بـه کـه پژوهشـی بر داشت، پی در را ای رونده پیش و فراگیر بیماری درمان که پژوهشی شرایط، این

 خروجـی ورودی، بـر عالوه بنـابراین،. داشـت برتـری شـد، مـی مربـوط ای هسـته گـداخت حوزه
 علمـی هـای پـژوهش هـای خروجـی تـرین مهـم جمله از 1.کردند پیدا اهمیت علمی های پژوهش
 هـای تصـمیم در امـروزه و شـوند مـی گیـری اندازه علم های شاخص با که هستند ها ارائه و مقاالت
 نشـان علم های شاخص کارکردهای از یکی. دارند انکارناپذیر نقشی فناوری و علم گذارانه سیاست
 گذارانه سیاسـت های تصـمیم در خـود نوبـۀ به نیز آن که است علمی پیشرفت علمی و معرفت دادن
 ذاریگ سیاسـت در ای شده پذیرفته اصل این اگوی دید، خواهیم ادامه در که طور همان. است دخیل
 علمـی معرفت میزان و است علمی معرفت پایه علوم های پژوهش خروجی که است فناوری و علم
  . شود می بازنمایی علم های شاخص با علمی پیشرفت همان یا

 فالسـفه سو، یک از. است علم فلسفه در برانگیز چالش های موضوع از یکی علمی، پیشرفت اما
 مسـئله ایـن بـا همواره دیگر، سوی از و است »پیشرفتی علم« که اند داشته را شهود این همواره علم
 بـه پاسـخ در متفـاوتی فلسفی های  نظریه رو،  این از .»چیست؟ علمی پیشرفت« که اند بوده رو روبه
 شـود، مـی مربوط مقاله این به آنچه ها، نظریه این فلسفی کفایت از فارغ. است   شده ارائه مسئله این

 اسـتفاده فنـاوری و علم گذاری سیاست در که است علمی پیشرفت از معنایی با ها نظریه این ارتباط
 نظـر مـورد کـه ای علمـی پیشـرفت آیـا« کـه اسـت مطرح پرسش این مشخص نحو به. شده است
 معنـای تنهـا نه باشد، چنین اگر »خیر؟ یا دارد فلسفی مبنایی 2،است فناوری و علم گذاران سیاست
 پیشـرفت مـورد در فلسفی نظریه بلکه کند، می پیدا فلسفی توجیه علمی پیشرفت از گذارانه سیاست
 کـه اصـولی اگـر واقـع، در. شـود مـی حمایـت فنـاوری و علـم گذاری سیاست سوی از نیز علمی

 باشـند، شـده علم واقعی پیشرفت به منجر رود، می پیش آنها مدار بر فناوری و علم گذاری سیاست
 ایـن در. بزننـد محـک را علمـی پیشرفت مورد در فلسفی های  نظریه که دارند را شایستگی این پس

 سـوی فنـاوری، از و علـم گذاری سیاسـت و سو   یک از علم، فلسفه میان دوسویه ای رابطه صورت،
  .است گرفته شکل دیگر
 گذاران سیاسـت نزد علمی پیشرفت مفهوم به مقاله دوم بخش اخیر، پرسش به پاسخ راستای در

                                                           
دار در  های علـم، موضـوعی سـابقه تقایل ورودی علم در مقابل خروجی علم و ضـرورت توجـه بـه خروجـی و شـاخص. ١

 ،گـودین: اجتمـاعی بنگریـد بـه− ای تـاریخی برای بررسی. گذاری علم و فناوری است سنجی و سیاست های علم حوزه
a2002، b2002، ؛١٩٨٣ ،ینو اروا ینمارت؛ ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣ )Benoit Godin 2003( ؛)Benoit Godin 2007( ؛)Benoit 

Godin 2002a(؛ )Benoît Godin 2002b(؛ )Ben R Martin and John Irvine 1983( .  
  . شود می گیری اندازه علم های شاخص با که علمی معرفت میزان معنای به علمی پیشرفت. ٢
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 علمی پیشرفت آنکه افزایش و علمی معرفت که دید خواهیم بخش این در. پردازد می فناوری و علم
 هـای شاخص اساس، این بر. بود خواهد پایه علوم حوزه در علمی عملکرد معّرف دهد، می نتیجه را

 ؛بود خواهند علمی عملکرد در نتیجه و پیشرفت بازنمای خاص، شرایطی گرفتن نظر در ضمن علم
 بررسی ضمن بخش، این در. دارد اختصاص علمی پیشرفت فلسفی های نظریه به مقاله سوم بخش
 خواهـد داده نشـان فنـاوری، و علم گذاری سیاست در علمی پیشرفت معنای با ها نظریه این نسبت
 پیشرفت از فناوری و علم گذاران سیاست که معنایی با علمی پیشرفت از معرفتی معنای تنها که شد
 حجم. پردازد می علمی معرفت اجتماعی جنبه به مقاله، چهارم بخش ؛است سازگار کنند، می ارائه

 ایـن در. هسـتند دانشمندان آن واجد سوژه که معنا این به است، اجتماعی علمی معرفت از وسیعی
 از یافته بسـط معنـای که شود می داده نشان اجتماعی، علمی معرفت مفهوم تحلیل ضمن نیز بخش
بخـش  در و درنهایـت ؛گیـرد مـی دربـر را اجتمـاعی علمی معرفت مصادیق رقیبان سایر از بهتر آن

 علمـی معرفـت و گرفتـه در نظـر معرفتـی معنای به علمی پیشرفت اگر که شود می استدالل پنجم،
 خواهنـد علمـی پیشـرفت بازنمای علم های شاخص آنگاه شود، مراد یافته بسط معنای به اجتماعی

 دربـارۀ فلسـفی های نظریـه و فلسـفی مبنـایی گذاری سیاسـت در نظر مورد اصل ترتیب، بدین بود؛
  . کنند می پیدا تجربی شاهدی اجتماعی علمی معرفت و علمی پیشرفت

  
 علم گذاری دیدگاه سیاست از علمی پیشرفت

 علم گذاری سیاست و سنجی علم در حوزۀ متخصصان نخستین جمله از 2ارواین جان و 1مارتین بن
 در  ویژه بـه علمی، پیشرفت و معرفت بازنمایی در علم های شاخص نقش دربارۀ که بودند فناوری و

 و ؛ اروایـن١٩٨۵ و ١٩٨٣ اروایـن، و مـارتین( کردنـد پردازی نظریـه پایـه علوم های پژوهش حوزۀ
  . )١٩٩۶ مارتین، ؛١٩٨٧ دیگران،

 بـه توجـه ضـرورت بـر پایـه علـوم هـای پـژوهش هزینـه افـزایش بـه توجـه با ارواین و مارتین
کید علم های خروجی   :کنند می تأ

 رشـد آهنـگ یـافتن کـاهش با و علمی های پژوهش از خاصی انواع هزینه شدن آور سرسام با«
 بـرای. اسـت شـده تر فـوریشـفاف  یعلمـ یاسـتس یـکبـه  یـازعلـم در کـل، ن یملّ  های بودجه
 های بخش از یکی کنند، می رقابت کم هایبودجه برای که ای پژوهشی های گروه میان بندی اولویت

آن  یـراخ یعلمـ عملکـرد یابیدارند، ارز یازبه آن ن یعلم و فناور ذارانگ سیاستکه  یمهم اطالعات

                                                           
1. Martin, Ben R 

2. Irvine, J 
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  .)۶١، ص١٩٨٣، ینو اروا ینمارت( »هاست گروه
 و علمـی تولیـد علمـی، فعالیت: کنند می متمایز را 1علمی عملکرد از وجه سه ارواین و مارتین
 منابع یا پژوهش بودجه همچون ورودی، منابع مصرف به علمی از آنجا که فعالیت. علمی پیشرفت
. دهـد می قرار هدف را علمی های پژوهش خروجی علمی پیشرفت و تولید شود؛ می مربوط انسانی
 خروجـی ماهیـت از پایـه علـوم خروجی ماهیت که است این دارد، وجود آنها مورد در که ای نکته
 مصـنوعات همچـون تولیداتشـان کـه کاربردی علوم خروجِی  ارزیابی. است متمایز کاربردی علوم

 را الکترونیک فیزیک در مؤسسه دو مثال، برای رسد؛ می به نظر ساده امری انضمامی است، فناورانه
 y از تـر بـزرگ x و کننـد مـی تولیـد y و  xوضوح با نمایشی های صفحه ترتیب به که آورید در نظر
 علمـی خروجـی از بهتـر اول مؤسسه علمی خروجی که رسد می به نظر چنین ترتیب، بدین. است

 پایـه، و نظـری شـیمی و شناسـی زیسـت فیزیـک، مانند پایه، علوم حوزۀ در اما است؛ دوم مؤسسه
 ارزیـابی بنابراین، نیستند و فناورانه و انضمامی) علمی تولید اول مرحله در حداقل( علمی خروجی
  . باشد مشخص آنها خروجی که است میسر زمانی پایه علوم حوزۀ در علمی عملکرد

  :نویسند می آن مورد در و دانند می 2علمی معرفت را پایه علوم خروجی ارواین و مارتین
 هـیچ باشـد، مشـکل بسـیار کـه است ممکن پایه های پژوهش خروجی ارزیابی که حالی در«
 علمـی معرفـت از شـکلی توانـد می خروجی این. دارد وجود خروجی نوعی که ندارد وجود شکی
  .)۶٣ص ،همان( »بگیرد جدید

 اصـطالح به و کند تولید بیشتری معرفت که دارد بهتری عملکرد پایه علوم در پژوهشی بنابراین،
 پیشـرفت کـه گذارنـد مـی صّحه نکته این بر ارواین و مارتین. دهد نتیجه را بیشتری علمی پیشرفت
 موجـب را آن هـم دیگـری عناصـر و شـود نمـی حاصـل علمـی معرفـت افـزایش راه از تنها علمی
 ای ویـژه سـهم آنها حال، این با. نو عملی های ایده و جدید علمی مسائل معرفی جمله از شوند؛ می
 سه به مقاله، بعدی بخش در ).۶۴همان، ص( شوند می قائل علمی پیشرفت در علمی معرفت برای

 شـرح یـا نگـرش یعنـی آنهـا، از یکـی که کرد خواهیم اشاره علمی پیشرفت درباب فلسفی نگرش
  .داند می علمی معرفت انباشت از ناشی را علمی پیشرفت 3،معرفتی
 معرفـت میزان پایه علوم های پژوهش خروجی ارواین، و مارتین نظر از که شد مشخص اینجا تا
 شـود، سـنجش بایـد آنچـه علمی، عملکردهای ارزیابی در بنابراین، آنهاست؛ از شده تولید علمی
 از. اسـت پایـه علـوم هـای پـژوهش انجام از حاصل علمی پیشرفت یا علمی معرفت افزایش میزان

                                                           
1. Scientific performance  
2. Scientific knowledge 

3. Epistemic account 
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 عملکردهـای میـان را مقایسـه زمینه که دارد نیاز ای کّمی های شاخص به گذار سیاست دیگر، سوی
 پیشرفت یا علمی معرفت افزایش میزان که ها شاخص از ای  مجموعه تعریف پس آورد؛ فراهم علمی
 نشـان خود مقاالت سلسله در ارواین و مارتین. رسد می نظر به ضروری کنند، گیری اندازه را علمی
 استفاده و معرفی سنجی علم در که استناد و 2انتشار تعداد همچون 1،علم هایشاخص که دهند می
 در x علمـی شـاخص آنهـا، نظر در. دهند می نشان 3جزئی صورت به را علمی پیشرفت شوند، می

 و سیاسی عوامل مانند دیگری عوامل علمی پیشرفت بر عالوهو  است جزئی علمی پیشرفت با رابطه
 از گروهـی که کنید فرض مثال، برای). ۶۶همان، ص( باشند داشته نقش آن تعیین در نیز اجتماعی
 بعـد های سال در که کنند می منتشر مقاله زیادی تعداد ،دانشگاهی فشارهای تأثیر  تحت دانشمندان

 بـه علمـی اسـت؟ دهندۀ پیشرفت نشان مورد این در انتشار تعداد آیا. شود نمی استنادی هیچ آنها به
 همـان کـه دیگری عامل با علمی پیشرفت بر افزون انتشار، تعداد زیرا نباشد؛ چنین که رسد می نظر
 جزئـی صـورت بـه تنهـا انتشـار تعـداد بنـابراین،. اسـت شـده تعیـین باشـد، دانشگاهی می فشار
 علـم از ای حوزه در که کنید تصور را ای مقاله استناد نیز، مورد در. است علمی پیشرفت دهندۀ نشان

 حالت، این در. نشود استناد آن به علم عادی جریان از انحراف دلیل به ولی شود، محسوب انقالبی
 ابتـدائی هـای سـال در شـود، می موجـب آینـده در را علـم از ای حوزه پیشرفت مذکور مقاله اگرچه
 پیشـرفت یـا معرفـت افزایش جزئی صورت به تنها نیز استناد میزان بنابراین، بود؛ خواهد استناد کم

  . دهد می نشان را علمی
 از ای  مجموعـه اوًال، کـه اسـت ایـن چنین مشـکلی از جلوگیری برای ارواین و مارتین پیشنهاد
 آنهـا نتیجـه کـه شـود اعتمـاد آنهـا به زمانی تنها ثانیًا، و شوند سنجیده یکدیگر کنار در ها شاخص
 تعـداد بایـد هـم باشـد؛ داشـته علمی معرفت در سهمی اگر پژوهش یک مثال، برای. باشد همگرا
  . آن به استناد میزان هم و باشد بیشتر ای کمینه مقدار از آن از حاصل انتشار
 معرفـت افـزایش میـزان دهنـدۀ نشـان... و a، b، c علـم های شاخص مجموعه خالصه، طور به
 چـارچوب در آنهـا مقـادیر اگر تنها و اگر هستند، علم از ای حوزه در علمی پیشرفت میزان یا علمی
  .باشد همگرا معینی گیری اندازه

 وجـود فنـاوری و علم گذاری سیاست حوزۀ در مشابه های پژوهش و پژوهش این در که ای نکته
 و روزمـره معنـای بـه علمـی پیشـرفت و علمـی معرفـت هـا پـژوهش ایـن در کـه اسـت این دارد،

 سـال در اینشتین مقالۀ که داریم باور طور شهودی به مثال، برای. شوند می گرفته نظر در پیشافلسفی
                                                           

1. Science indicators  

2. Count of publication  

3. Partially  
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 معرفـت زیـرا شـد، فیزیـک در عظیمـی پیشـرفت موجب بود، خاص نسبیت با رابطه در که ١٩٠۵
 معـانی اگـر آیا معناست؟ به چه واقعاً  علمی پیشرفت و علمی معرفت اما کرد، تولید انبوهی علمی
 پرسـش بـه بـود؟ خواهـد آنهـا بازنمـای علـم های شاخص مگراییبار دیگر ه شود، مشخص آنها

  . شد خواهد داده پاسخ مقاله پنجم بخش در دوم پرسش به و چهارم و سوم های بخش در نخست
 

 فلسفی دیدگاه از علمی پیشرفت
 فـراهم هـا نظریـه ایـن هـدف. است علمی پیشرفت دربارۀ فلسفی های نظریه ارائه بخش این هدف
 خـود شـمول در را علمـی پیشـرفت مصادیق اوًال، که است نحوی به علمی پیشرفت معنای آوردن
 که داریم را اولیه شهود این ما رانند؛ بیرون نیستند، علمی پیشرفت نمونه که را مواردی ثانیًا، و آورند
 همچـون هـا، نظام سـایر با را علم که شود می مشخص زمانی شهود این اعتبار. است پیشرفتی علم

 نظریـه از عـام نسـبیت نظریـه کـه پـذیریم می مناقشه بدون نمونه، برای. کنیم مقایسه هنر و ادبیات
 تر پیشـرفته 2بـوش های نقاشی از 1موندریان های نقاشی که  حالی در است، تر پیشرفته نیوتن گرانش
 و الزم شرایط چه از است، تر پیشرفته T علمی نظریه از ’T علمی نظریه گوییم می وقتی اما نیستند،
تـا  انـد  کرده سـعی و  کرده پردازی نظریه سؤال این دربارۀ متعددی فالسفه. ایم کرده صحبت ای کافی
 شرح سه در توان می را علمی پیشرفت های نظریه. کنند تحلیل را علمی پیشرفت کافی و الزم شرایط
 6.گرایانـه درون− کـارکردی شرح. ٣ و 5معرفتی شرح. ٢ 4؛معنایی شرح. ١ :)٢٠٠٧ 3،برد( داد قرار
 معنـایی آن با معرفتی شرح که دهیم می نشان و به اختصار توضیح را ها شرح این از هریک ادامه در
 نزدیکـی بـود، اروایـن و مـارتین توجـه مورد فناوری و علم گذاری سیاست در که علمی پیشرفت از

  . دارد بیشتری
 علمـی هـای نظریـه یـا علـم که شود می باعث آنچه 7،علمی پیشرفت از معنایی شرح با مطابق
. اسـت صـدق بـه رسـیدن علم هدف واقع، در. است حقیقت یا صدق با نسبتشان باشند، پیشرفتی

                                                           
1. Mondrian  

2. Bosh  

3. Bird, A. 

4. Semantic account  

5. Epistemic account  

6. Functional-internalist account  

چـوالنی و ؛ ٢٠١۴ ،١٩٩٩ ،١٩٨٧ ،١٩٨۴ ،١٩٨٠ ،نینیلوتـو: بندی و دفاع از شرح معنایی بنگرید به برای آشنایی با صورت. ٧
  .٢٠١٠ ،و راوباتم ٢٠٠٨ ،درل و راوباتم؛ ٢٠١٣ ،تامبولو

(Ilkka Niiniluoto 1980); (Ilkka Niiniluoto 1984); (Ilkka Niiniluoto 1987); (Ilkka Niiniluoto 1999); 

(Darrell P Rowbottom 2008); ( Darrell P Rowbottom 2010)  .  
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 ایـن. هسـتند پیشـرفت در حـال آنگـاه شوند، تر نزدیک هدف این به ها نظریه از ای سلسله اگر پس
 تعـداد اگـر اول، راه بـا مطـابق). ۶ص همـان،( شـود حاصـل توانـد می راه دو از صدق به نزدیکی
 راه بـا مطـابق. است شده واقع صدق به نزدیکی آنگاه یابد، افزایش زمان گذشت با صادق باورهای

) علمـی اسـت هـای نظریـه محتوایشـان که باورهایی یعنی( علمی باورهای تقریبی صدق اگر دوم،
 تقـویِم  بـرای حالـت، دو ایـن از هریـک 1.اسـت شده حاصل صدق به نزدیکی آنگاه یابد، افزایش
 کـه اسـت ایـن دارد، اهمیـت معنـایی شرح با رابطه در که ای نکته. کنند می کفایت علمی پیشرفت
 توجـه بدون باور صدق دیگر، ندارد؛ به بیان جایی علمی پیشرفت ساخِت  در علمی باورهای توجیه

 کفایـت علمـی پیشـرفت تقـویم در اسـت، بـاور آن توجیه فرآیند که باور آن به رسیدن چگونگی به
  . کند می

 2؛دارد کمتـری مدافعان اما تر، طوالنی ای سابقه که علمی پیشرفت از معرفتی شرح با مطابق اما
 هـدف دیگـر، به بیـان ست؛ا علمی باورهای معرفتی شأن باشد، پیشرفتی علم شود می باعث آنچه
 معـارف علـم تـاریخ از ای دوره در اگـر بنـابراین، .است معرفت به رسیدن علمی های گزاره به باور

 شـرح ایـن با رابطه در که ای نکته. است شده حاصل علمی پیشرفت آنگاه کنند، پیدا افزایش علمی
 بـه رسـیدن فرآینـد شـرح، ایـن در کـه است این کند،می متمایز معنایی شرح از را آن و دارد وجود

 صـادق باورهـای بـه رسـیدن دیگـر، عبارت به. کندمی پیدا اهمیت توجیه فرآیند یا علمی باورهای
 رسـیدن فرآیند باید بلکه کند، نمی کفایت علمی پیشرفت برای ترصادق باورهای به رسیدن یا بیشتر

 مؤلفـه بـر عالوه را تـوجیهی مؤلفه شرح این بنابراین،. باشد موجه فرآیندی نیز نظر مورد باورهای به
  . داند می شریک علمی پیشرفت تقویم در صدق

 بـا مطابق 3.را معرفت نه و داندمی علمی پیشرفت مقوم را صدق نه گرایانه،درون     کارکردی شرح
 میـان توافـق براساس که دارند ایدرونی معیارهای علمی پیشرفت با رابطه در دانشمندان شرح، این
 هـدف را ای مسـئله حـل دانشمندان از ای مجموعه که کنید فرض نمونه، برای. شودمی حاصل آنها

 یـا تر دقیق نحو به را مسئله این که الگویی یا نظریه هر راه، این در. دهند می قرار خود علمی فعالیت
 محسـوب بهتـری الگـوی یـا نظریـه کنـد، حـل هاالگو یا ها نظریه سایر از بخش وحدت یا تر ساده
 باشـد، بهتـر پیشـین الگـوی یا نظریه از که شود ارائه الگویی یا نظریه چنین اگر نتیجه، در. شود می

                                                           
  .)Niiniluoto, 1987( ،)١٩٨٧ ،نینیلوتو(ست ا صدق به باورهای علمی وشن است که این روش مستلزم اسناد درجهر . ١
بـیکن، یـاردین و (سـت ا معرفتـی بـه پیشـرفت علمـیای قـدیمی از نگـرش شرح بیکن از افزایش معرفت علمـی نمونـه. ٢

برای دفاعی جدید از این . )F. Bacon, L. Jardine, and M. Silverthorne 2000, p. 76( ،)٧۶، ص٢٠٠٠ ،سیلورترون
 . )Alexander Bird 2007); (Alexander Bird 2008( ،٢٠٠٨و  ٢٠٠٧ ،برد: شرح بنگرید به

 Thomas S Kuhn 2012( ;)L. Laudan( ،١٩٨٧ ،الودن؛ ٢٠١٢ ،کـوهن :برای آشنایی و دفاع از این نگرش بنگرید بـه. ٣
1978( .  
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 شـود، حاصـل علمی پیشرفت اینکه برای دیگر، عبارت به. است افتاده اتفاق پیشرفت علم در آنگاه
 جنبـه( شوند انجام شده ارائه های الگو یا هانظریه توسط بهتری نحو به کارکردها از ای مجموعه باید

 شـوند می تعیین علمی جامعه درون در کارکردها این دیگر، سوی از). علمی پیشرفت کارکردگرایانۀ
 علمـی پیشـرفت بـرای علمی های نظریه صدق نه آنکه حاصل). علمی پیشرفت گرایانۀ درون جنبه(

  .علمی معرفت انباشت نه و است الزم
 کـه دارند وجود علمی پیشرفت دربارۀ فلسفی متعدد هاینظریه کنیم،می مشاهده که طور همان
 بـه ضروری علم گذاری سیاست در ارواین و مارتین نظر مورد معنای با آنها از هریک نسبت بررسی
 پیشـین بخـش در کـه طـور همان. کنیم می آغاز گرایانه درون− کارکردی معنای از ابتدا. رسد می نظر
 در آنها. هستند قائل علمی پیشرفت در علمی معرفت برای ای ویژه سهم ارواین و مارتین شد، اشاره
  :کنند می اشاره علمی پیشرفت در معرفت نقش به علمی تولید به رابطه
 معرفـت ماهیـت اینکـه هبـا توجـه بـ نمونه، برای( مان علم فلسفه به »تولید« ماهیت واقع، در«
 بهتـر انقالبـی، گـذارهای از ای مجموعـه بـا را آن توسـعه اینکـه یا بگیریم نظر در انباشتی را علمی

 وابسـته علمـی هـای مؤسسـه شناسـی جامعـه به نسبت نگرشمان به همچنین، و...)  کنیم بازنمایی
 در. دارنـد مسامهت علمی پیشرفت در بسیاریهای  راه که است دلیل این به مسئله از بخشی. است
 را معرفتمان بیشتر دانشمندان، هستند، بزرگ »های کشف« مسئول کمی دانشمندان تعداد که حالی
 نـوع دو هـر کـه اسـت روشـن). تـر دقیـق هـای گیـری اندازه راه از شاید( دهند می افزایش کم نسبتاً 

   ).١٩٨٣ ارواین، و مارتین( 1»هستند مهم علمی پیشرفت در مسامهت
 هـای گیـری انـدازه همچـون( دانشـمندان درونی معیارهای ارواین، و مارتین نظر طبق بنابراین،

 علمـی اسـت؛ معرفت به دوش دیگر سهم و بخشند می قوام را علمی پیشرفت از بخشی تنها) دقیق
 کـامالً  را اروایـن و مـارتین نظر مورد علمی پیشرفت معنای گرایانه درون− کارکردی شرح ،در نتیجه

  2.گیرد نمی دربر
. گیـرد نمـی دربـر را اروایـن و مـارتین نظـر مـورد معنـای نیـز علمـی پیشرفت از معنایی شرح

 بیشـتر باورهـای بـه رسـیدن با علمی تنها پیشرفت معنایی، شرح با مطابق شد، اشاره که طور همان
 امـا شـود؛ مـی حاصل مذکور باورهای به رسیدن فرآیند به توجه بدون و ترصادق باورهای یا صادق
 نشان برای. بود نخواهند علمی پیشرفت نشانگر علم های شاخص از برخی حداقل باشد، چنین اگر
  :بگیرد در نظر را ذیل مثال موضوع این دادن

                                                           
  . ایرانیک اضافه شده است. ١
صـورت خودکـار بازنمـای پیشـرفت علمـی  های علم به نظر گیرد، شاخص له درئاگر کسی تنها کارکرد علم را حل مس. ٢

  . خواهند بود
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 صـادق اتفاقاً  نظریه به M ناموجه روش بر مبتنی یا اقبال و بخت از الف دانشمند که کنید فرض
T مجله برای را آن و رسد می   A بـه داوری گروه. کند می ارسال دارد، پایینی بسیار 1نفوذ ضریب که 

گاهی M روش بودن ناموجه از کافی معرفت داشتن عدم دلیل  حکـم دالیلـی بنـابر و کند نمی پیدا آ
بـا  ب دانشمند که کنید فرض حال. است T صادق اتفاقاً  نظریه حاوی که دهدمی ای مقاله انتشار به

 ضـریب بـا B مجلـه برای را آن و است صادق که رسد می T نظریه همان به N موجه روش به توجه
 N روش بودن موجه دارند، موضوع به نسبت کافی دانش که مجله داوران. کند می ارسال عالی نفوذ
 به حکم تأییدشان از پس و کنند می بررسی دقیقاً  N روش به با توجه را T به دانشمند رسیدن شیوۀ و

 نظـر بـا مطابق و علمی های مقاله کیفیت نشانگر X کمی شاخص اگر اکنون. دهند می مقاله انتشار
 دهد می نشان را مقداری دوم حالت برای باشد، علمی معرفت در آنها سهم نشانگر ارواین و مارتین

 هستند صادق دو هر و یکسان نظریه دو هر که حالی است در این اما است؛ بیشتر اول حالت از که
 بـودن متفـاوت حـال، ایـن با. باشند سهیم علمی پیشرفت در میزان یک به باید معنایی شرح بنابر و

 اولی سهم از علمی پیشرفت در دومی سهم که دهد می نشان را این آنها برای X علم شاخص مقدار
 بــودن نشــانگر بــا علمــی پیشــرفت از معنــایی شــرح بنــابراین، اســت؛ بیشــتر علمــی پیشــرفت در

  . است ناسازگار ارواین و مارتین نظر یعنی علمی، پیشرفت از علم های شاخص
 2گـرفتن دربـر علمـی پیشـرفت از گرایانـه درون−   کارکردی و معنایی های شرح نقص به توجه با
. است معرفتی شرح ماند، می باقی که شرحی تنها ارواین، و مارتین نظر مورد علمِی  پیشرفت معنای
 در کـه موضـوعی امـا سـازد؛ می را علمی پیشرفت که است معرفت انباشت معرفتی شرح با مطابق
 بیسـتم، قـرن در ویژه به علمی، معرفت. است آن اجتماعی جنبه دارد، وجود علمی معرفت با رابطه
 واجـد هـایسـوژه دیگـر، عبـارت   به. دارد اجتماعی سوژۀ باشد، داشته فردیموضوع  آنکه از بیشتر

 همچـون جمالتـی در را موضوع این. دانشمندان افراد تا هستند دانشمندان های گروه علمی معرفت
 داننـد مـی شناسـان زیست« یا »است زمان−فضا نظریه بهترین عام نسبیت که دانند می فیزیکدانان«
 ای نظریـه بـه بنـابراین، 3.شود می دیده »یابند می تکامل طبیعی انتخاب با مطابق زنده موجودات که
 اجتمـاعی معرفـت سـوژۀ گـروه یـک چگونه بگوید که است نیاز اجتماعی علمی معرفت مورد در
 از ای مجموعـه آن واجـد سـوژۀ کـه شـودمـی معرفتی محتوای نظریه علمی یک چگونه یا شود می

                                                           
1. Impact factor  

2. Accommodating  

 ،یـددور (های علمی معاصر سهم زیادی در اجتماعی بودن معرفت علمی دارد  پژوهش) collaborative(خصلت تعاونی . ٣
. )Jeroen De Ridder 2014( ;)K Brad Wray 2002( ;)Paul Thagard 1997( ،)١٩٩٧ ،و تاگـارد ٢٠٠٢ ،یر؛ ٢٠١۴

  . شود در بخش چهارم، به این موضوع پرداخته می
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 معرفـی 1علمـی معرفـت از اجتمـاعی یافتـه بسـط معنای بعدی بخش در. افراد تک  تک نه افرادند
 علمـی معرفـت از معنـا ایـن اگـر کـه شود داده نشان شود می سعی مقاله پایانی بخش در. شود می

 علمـی پیشـرفت بازنمـای نتیجـه، در و آن بازنمـای علم هایشاخص شود، داده قرار مبنا اجتماعی
  . بود خواهند

 
 اجتماعی یافته بسط علمی معرفت

 سـوی از فـرد، نـه اسـت گـروه معرفـت، سوژۀ واجـد آنها در که جمالتی تحلیل اخیر هایدهه در
 اول دسـته بـا مطابق :داد قرار دسته سه در توانمی را ها نظریه این 2.است شده توجه شناسان معرفت

 معرفـت P که به افراد از گروهی ،)١٩٧۵ 4،کوینتن( 3گروهی معرفت از جمعی  حاصل شرح نام با
 اعضـای بیشـتر اگـر مثال، برای. باشند داشته معرفت P به گروه آن افراد بیشتر تنها اگر و اگر دارند،

LHC در مشغول دانشمندان
 اسـت، شـده کشـف هیگـز ذرۀ که کنند پیدا معرفت فردی صورتبه 5

. »اسـت شـده کشـف هیگـز ذرۀ که دانندمی LHC در مشغول دانشمندان« :که شودمی گفته آنگاه
؛ ٢٠٠۴ و ١٩٩٢ ،8تومال؛ ٢٠٠۴و  ١٩٨٧ ،7گیلبرت( 6گروهی معرفت از اشتراکی شرح با مطابق
 گـروه افراد همگی تنها اگر و اگر دارند، معرفت P که به افراد از ، گروهی)٢٠١۵ گیلبرت، و 9ودرال

 گـروه کـه کنیـد فـرض نمونـه، بـرای. باشـند داشـته مشترک تعهد گروه معرفت عنوانبه P اسناد به
 در کـه رسندمی نتیجه این به و کنندمی شور هیگز ذرۀ کشف مورد در LHC در مشغول دانشمندان

 در. »اسـت شده کشف هیگز ذرۀ که دانندمی LHC دانشمندان« :که شود اعالم چنین جلسه پایان

                                                           
1. Socially extended scientific knowledge  

 ،گیلبـرت؛ ١٩٧۵ ،کـوینتن: از جملـه انـد، کردهبرخی فالسفه معرفت اجتماعی را فارغ از علمی بودن یا نبودن بررسـی . ٢
 ،///و حذف شـود///هارنو و کالوزن؛ ٢٠٠۴ ،تومال؛ ٢٠٠۴ ،گیلبرت( ؛١٩٩۴ ،اشمیت؛ ١٩٩٢ ،تومال ؛١٩٩٢و  ١٩٨٧

(Margaret Gilbert 2004); (Margaret Gilbert 1992); (Margaret Gilbert 1987); (F.F. Schmitt 1994); 
(Søren Harnow Klausen 2015); (Raimo Tuomela 2004); (Raimo Tuomela 1992); (Anthony Quinton 

1975); (Raimo Tuomela 1992) انـد، از  طور مشخص معرفـت علمـی اجتمـاعی را تحلیـل کـرده برخی از فالسفه به
؛ ودرال و ٢٠١۵؛ بـرد، ٢٠١۴ ،؛ لکـی٢٠١۴؛ دوریـد، ٢٠١۴؛ چئـون، ٢٠١٢و  ٢٠١١؛ فگـان، ٢٠١٠؛ برد، ٢٠٠٧ری، : جمله

 Alexander Bird 2010); (Alexander Bird 2015( ;)Hyundeuk Cheon 2014( ;)De Ridder(. ٢٠١۵گیلبـرت، 
2014( ;)Melinda Fagan 2011); (Melinda Fagan 2012( ;)Jennifer Lackey 2014( ،;)James Owen 

Weatherall and Margaret Gilbert 2015( ;)K Brad Wray 2007(.  
3. Summative account 

4. Quinton, A 

5. Large hadron accelerator 

6. Collective account 

7. Gilbert, M. 

8. Tuomela, R 

9. Weatherall, J 
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 P بـه گـروه کـل امـا باشـد، نداشته معرفت P به گروه افراد از یکهیچ که است ممکن حالت، این
 در بنـابراین، دارند؛ فردی تعهد گروه به P معرفت اسناد در افراد از هریک پس. باشد داشته معرفت

 ابتنـا) فردی تعهد دومی، در و فردی معرفت اولی، در( ذهنی حالتی بر گروهی معرفت شرح دو هر
  1.شود می

 .آنهاست جمله از) ٢٠١٠( برد الکساندر نقد که شده است نقد اخیر هایسال در دیدگاه دو هر
 علمـی معرفـت مـورد در حـداقل دیـدگاه دو ایـن کـه دهـد تا نشـان کند می سعی اش مقاله در برد

 وجود اجتماعی علمی معرفت آنها در که کند می طراحی را محتواهایی وی. کنند نمی کار اجتماعی
گاهی معرفت آن محتوای به فردی هیچ اما دارد،  کـه فـردی ذهنـی حالـت هـیچ بنـابراین، و ندارد آ

 بـر اجتماعی علمی معرفت پس. ندارد وجود باشد، یکسان اجتماعی معرفت محتوای با محتوایش
 نحـوی به توان می را بردمحتواهای . شود نمی ابتنا )فردی معرفت جمله از( فردی ذهنی های حالت

 علمـی معرفـت نشانگر علم های شاخص که فرض این با شرح دو این دهند نشان که کرد بازسازی
 معنـای توانند نمی اجتماعی علمی معرفت از ها شرح این باشد، چنین اگر. هستند ناسازگار هستند،
  . گیرند دربر کنند، می مراد ارواین و مارتین که  آنچنان را، علم گذاری سیاست در علمی معرفت
 که کنید تصور را جوان دانشمندان از گروهی جمعی، حاصل شرح کفایت عدم دادن نشان برای

 البتـه و تعـارض در پیشـین نظریـه بـا کـه جدید ای نظریه ارائه برای و دارند انقالبی روحیه کدام هر
 رسند؛ می جدید نظریه این به آنها همگی که کنید فرض اکنون. کنند می تالش است، بهتر ای نظریه
 منتشـر علمـی جامعـه از شـدن رانـده از تـرس یا پذیرش عدم از ترس همچون دالیلی، به را آن اما
 علمی معرفت دانشمندان از گروه این اجتماعی، معرفت از جمعی حاصل شرح با مطابق. کنند نمی

 نشـان اجتمـاعی علمـی معرفت وجود بر داّل  را چیزی هیچ علمی های شاخص اما دارند، گروهی
 علـم های شـاخص اگـر بنـابراین، اسـت؛ نشـده منتشر معرفت این محتوای اساساً  زیرا دهند، نمی

  . نیست درست اجتماعی علمی معرفت از جمعی حاصل شرح آنگاه باشند، علمی معرفت نشانگر
 را متفـاوت هـای تخصص با دانشمندان از گروهی اشتراکی، شرح کفایت عدم دادن نشان برای
 پژوهشـی نتـایج از آنـان کـه معنـا ایـن به. دارد وجود شناختی کار تقسیم آنها بین که آورید در نظر
 منتشـر ایمقالـه قالـب در )P گـزارۀ مـثالً ( کارشـان نتیجـه درنهایـت، و کننـد می استفاده یکدیگر

 بـه P معرفـت اسـناد بـه آن در کـه کننـد نمی طـی را فرآیندی هیچ دانشمندان از گروه این. شود می
 اجتمـاعی علمـی معرفـت P بـه معرفت اشتراکی، شرح با مطابق بنابراین،. باشند متعهد شان گروه

 عنـوان بـه را آن علـم هـای شـاخص شـان، پـژوهش نتیجه انتشار با حال، این با. شود نمی محسوب
                                                           

1. Supervenes  
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 داشـتن بـرای الزم شـرط گـروه بـه معرفـت اسناد به تعهد نتیجه، در. دهند می نشان علمی معرفت
  . نیست اجتماعی علمی معرفت
راه  از هـا گـروه ایـن 1انسـجام کـه اسـت این دارد، وجود علمی های تشکل مورد در که ای نکته
 هـای گـروه از متفـاوت ای بـرای نمونـه 2.تعهد اتخاذ فرآیند نه شود،می حاصل شناختی کار تقسیم
 دارد انسجام چون دهد، می تشکیل را گروه یک منصفه هیئت. آورید در نظر را منصفه هیئت علمی،

 برگـزاری راه از معمـوالً  فرآیند این. شود می حاصل گروهی تصمیم اتخاذ فرآیند راه از انسجامش و
 کـه گروهـی به ذهنی حالتی اسناد به تعهدشان مورد در افراد تک تک نظر اظهار و مشترک جلسات

 از انسـجام آنهـا کـه هـاییگـروه برخالف علمی های گروه اما شود، می حاصل هستند، عضو آن در
 بنـابراین، و شـود می انجـام شـناختی کار راه تقسیم از انسجامشان شود، می حاصل یاد شده فرآیند

 شرح آنکه، خالصه. ندارد وجود هستند، آن عضو که گروهی برای ذهنی حالتی اتخاذ برای فرآیندی
 نتیجـه علمـی معرفـت نشـانگرهای عنـوان بـه را علـم های شاخص نیز گروهی معرفت از اشتراکی

 .دهد نمی
 باید که گروهی است علمی معرفت از معنا آخرین اجتماعی علمی معرفت از یافته بسط معنای
 جملـه از فـردی، ذهنـی حالـت هـیچ بـر اجتماعی علمی معرفت معنا، این با مطابق. شود بررسی
 امـا باشد، داشته معرفت P به G گروه که است ممکن دیگر، عبارت به. شود نمی ابتنا فردی معرفت
 علمـی معرفت بنابراین،. باشند نداشته باشد، P محتوایش که را ذهنی حالتی G اعضای از یک هیچ

 دادن نشـان بـرای برد. است فردی معرفت جمله از فردی، ذهنی حاالت از مستقل کامالً  اجتماعی
 کنند می فعالیت مشترک ای  پروژه در که شود می متصور را ریاضیدان و فیزیکدان دو موقعیتی، چنین

Pروی فیزیکدان ؛ پروژۀ)٣۶−٣۴، ص٢٠١٠ برد،( P اسـتلزام روی ریاضـیدان پروژۀ و   Q 
 یـک در و بگیـرد ریاضـیدان و فیزیکدان از را نتایج که است متعهد پروژه منشی. است شده تعریف
 دوم بخـش ؛P به نویس پیش اول بخش که است قرار. دهد جای معین دستورالعمل با نویسپیش
P به آن Q اسـت، شـده پـر پـیش از کـه مقـدم وضـع قاعـدۀ بـه آن سـوم بخش درنهایت، و 

 از مستقل نیز ریاضیدان. کندمی ارسال منشی برای را آن و رسد می P به فیزیکدان. یابد اختصاص
P است، یافته دست آن به فیزیکدان که ای نتیجه Q دهـد می منشـی بـه و کنـد می اثبـات را .

 نـویس پیش در را آنهـا نتـایج کـار، تکمیل برای نیز منشی و میرند می ناگهان ریاضیدان و فیزیکدان
 و فیزیـک  گـروه از کـه نیـز مجله داوری گروه. کند می ارسال علمی مجله یک برای و دهدمی جای

                                                           
1. Cohesion  

  . این موضوع را مفصًال تشریح کرده است) ٢٠١۵(برد . ٢
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 داوری را خـود بـه مربـوط قسمت شخص هر یعنی کنند؛ می عمل مستقل اند، شده تشکیل ریاضی
 مقالـه و ارسـال سـردبیر برای نتایج مستقل، های تأییدیه ارسال و مستقل های داوری از پس. کند می

 علمـی معرفـت Q گـویی امـا نـدارد، معرفـت Q بـه فـردی هـیچ حالت این در. شود  می منتشر
 ابتنـا دیگـری ذهنـی حالـت هـیچ یـا فـردی معرفـت بر علمی معرفت بنابراین، شود؛می محسوب

  . شود نمی
 شـباهت آن بـا شـود، نمی ابتنـا فـردی معرفـت بـر با وجـود آنکـه اجتماعی علمی معرفت اما

 را گزاره این. دارد ای  گزاره محتوای هر چیز از پیش که آورید نظر در را فردی معرفت. دارد ساختاری
 آن از عملـی یـا معرفـت و شـود می وارد فـرد شناختی دستگاه در P به معرفت. دهیم می نشان P با
 دسـتگاه در ،»اسـت قرمـز چراغ« اینکه به من معرفت مثال، برای. شود می نتیجه خروجی عنوان به

 از عبـور« اینکـه به معرفت همچون شناختی، های ورودی سایر با همراه شود، می وارد من شناختی
 اسـت، »قرمز چراغ پشت ایستادن« که کنشی درنهایت، و شود می تحلیل ،»دارد جریمه قرمز چراغ

 دسـتگاه آوریـد؛ نظر در را »است آمده پایین هوا فشار« اینکه به شخص معرفت یا. شود می حاصل
 »آیـد می بـاران بیاید، پایین هوا فشار هرگاه« اینکه به معرفت و معرفت این روی بر عمل با شناختی
 بنـابراین،. »آیـد می باران« اینکه از است عبارت که دهد می نتیجه خروجی عنوان به را دیگر معرفتی
 یـا کـنش آن روی بـر شـناختی دسـتگاه عمـل که دارد را ورودی حکم شناختی دستگاه در معرفت
  . دهد می نتیجه را دیگر معرفتی
 محتـوای هـر چیـز، از پـیش. دارد کارکردهـایی چنـین نیز اجتماعی علمی معرفت برد، نظر به
 هسـتند، ای گـزاره محتـوای چنـین محمـل علمی نشریات. است ای گزاره اجتماعی علمی معرفت
 معرفـت همچنـین،. است فردی معرفت محتوای محمل ذهن فردی، معرفت مورد در که طور همان
 موجـب را دیگـر معرفتـی یـا کـنش و شـود می وارد اجتماعی شناختی دستگاه در اجتماعی علمی
 گـروه کـه شود می موجب گیاهان ژنتیکی ساختار به دانشمندان جامعه معرفت مثال، برای. شود می

 گیاهـان تکامـل چگـونگی به یا) کنش عنوان به خروجی( بزنند ژنتیکی اصالح به دست دانشمندان
 سـاختار علمـی جوامع به اگر بنابراین، ؛)جدید معرفت عنوان به خروجی( کنند پیدا جدید معرفتی
 بـا مشابه اجتماعی شناختی ساختار در اجتماعی علمی معرفت نسبت آنگاه دهیم، نسبت شناختی
 ساختارهای میان که دیگری مشابه نکته. بود خواهد فردی شناختی ساختار در فردی معرفت نسبت

 شـناختی سـاختار نـوع دو هر کارکرد بودن صدق به رهنمون دارد، وجود فردی و اجتماعی شناختی
 آن مسـئول فـردی شـناختی قوای که آورید در نظر را نظری ورزی استدالل کارکرد مثال، برای. است
 قـوۀ اگـر مثال، برای دهد؛ می قرار هدف را ها خروجی صدق که ست نحوی ا به کارکرد این. هستند
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 معینـی خروجـی معینـی، ورودی داشتن با و کند عمل مقدم وضع قاعدۀ با مطابق خاصی شناختی
 شناختی ساختارهای. کند می تضمین را خروجی صدِق  که است حوی ن  به کارکردش این کند، تولید

در  را علمی نشریات 1همتاداوری مثال، برای. دهند می قرار هدف را ها خروجی صدق نیز اجتماعی
 های مقالـه در مشـمول هـای گـزاره صـدق احتمـال کـه کند می عمل نحوی به نظام این. آورید نظر

 بنـابراین،. است باالتر آن از شده رد های مقاله در مشمول های گزاره  صدق احتمال از آن، از گذشته
 هـدف را صـدق فـردی، شـناختی کارکردهای همچون اجتماعی، شناختی کارکرد عنوان به نظام این
 تعریـف چنین توان می را اجتماعی یافتۀ بسط علمی معرفت ها، شباهت این به با توجه. دهد می قرار
  :کرد

 ایـن) ١( اگـر تنهـا و اگـر ،Pکه  داند یم Gگروه دانشمندان  :اجتماعی یافته بسط علمی معرفت
 ای گـزاره تحقق همچون مشخص هایی یژگیبا مجموعه و ای اجتماعی شناختی ساختار در معرفت

حضور ... و همتاداوری همچون محور  صدق شناختی فرآیندهای از شدن خارج علمی، نشریات در
  . صادق باشد P) ٢(داشته باشد 
 عنـوان بـه را علـم هـای شاخص علمی، معرفت از معنایی آیا چنین«: که یمکن یبررس یدبا حال
 کـه شـد خواهد داده نشان مقاله بعدی قسمت در ،»خیر؟ یا دهد می جای خود در معرفت بازنمای
  .است مثبت پاسخ

 
  علمی پیشرفت و علمی معرفت بازنمای علم؛ گذاری سیاست هایشاخص

 علـوم در هـا پژوهش خروجی ارواین، و مارتین نظر از که شد اشاره نکته این به مقاله دوم بخش در
 معرفـت هسـتند، علمـی عملکرد نشانگر که علم های شاخص رو، این از. علمی است معرفت پایه

 معرفـت که سهمی جز نیست، چیزی نیز علمی پیشرفت دیگر، سوی از کنند؛ می بازنمایی را علمی
 نشـانگر نـوعی بـه علـم هـایشاخص بنابراین، کند؛ می اضافهقبلی  علمی معرفت به جدید علمی

 پیشـرفت از معرفتی معنای که شد دفاع ادعا این از مقاله سوم بخش در ؛هستند هم علمی پیشرفت
 در امـا اسـت؛ مطـابق فنـاوری و علـم گذاری سیاست در علمی پیشرفت از معنایی چنین با علمی
 نیـاز ای نظریـه بـه بنـابراین، و دارد اجتماعی ای جنبه علمی معرفت که آمد پیش پرسش این ادامه،
 پیشـین بخـش در. کنـد تعیـین اجتمـاعی علمی معرفت اسناد برای را کافی و الزم شروط که است
 مورد معنای با اجتماعی علمی معرفت در باب اشتراکی و جمعی حاصل های نظریه که دادیم نشان
 علمـی معرفـت از شـرح آخـرین نتیجـه، در .ناسـازگارند علمـی معرفـت از اروایـن و مارتین نظر

                                                           
1. Peer review  
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 ایـن دادن نشـان بخـش ایـن هدف. شد معرفی اجتماعی یافته بسط علمی معرفت یعنی اجتماعی،
 ایـن ثانیـًا، و هستند اجتماعی یافته بسط علمی معرفت نشانگر علم های شاخص اوًال، که ادعاست
  .  کنندمی بازنمایی را علمی پیشرفت ها شاخص
 به اجتماعی علمی معرفت ،P به فردی معرفت وجود عدم با حتی دادند، می نشان که هایی مثال

P دارد ایگـزاره قالب اوًال، نظر مورد علمی معرفت که داشتند اشتراک ویژگی این در است، ممکن 
 از. دارد تحقق علمی اطالعات انتقال ابزارهای در سایر و علمی هایسخنرانی نشریات و در ثانیًا، و

 کـه کارکردی با دارد فردی شناختی ساختار نسبت در فردی علمی معرفت که کارکردی دیگر، سوی
 از اخیر مورد دو. است مشابه دارد، اجتماعی شناختی ساختار با نسبت در اجتماعی علمی معرفت
 ایـن تحقـق و ایگزاره تحقق رو،این از. هستند اجتماعی علمی معرفت کارکردی هایویژگی جمله
 باید حاال 1.هستند اجتماعی علمی معرفت مقوم اجزای جمله از )علمی نشریات در مثالً ( هاگزاره
 بررسـی هستند، آن مقوم واقع در که اجتماعی علمی معرفت کارکردهای به با توجه را باال هدف دو

  .کنیم
 علـم گذاری سیاست ادبیات در دیگر شهودی که دربارۀ است الزم موضوع، این بررسی از پیش

در  شـهود این. کنیم اشاره شود،می مربوط علمی پیشرفت و علمی معرفت رابطۀ به که سنجیعلم و
 این سنجی علم متخصصان و علم گذاران سیاست. است علمی معرفت کّمیت از کیفیت مورد تمایز

 دهنـد، مـی نشـان را علمـی معرفت کمّیت علم های شاخص از برخی که حالی در دارند؛ را شهود
 نمونـه، بـرای ).۶١، ص١٩٨٣ ارواین، و مارتین( هستند علمی معرفت کیفیت معرف دیگر بعضی

 نفـوذ ضـریب یـا اسـتناد دهـد، می نشان را تولیدی علمی معرفت کمّیت انتشار تعداد که حالی در
 منتشـر A نفـوذ ضـریب بـا ای مجله در که ای مقاله مثال، برای است؛ علمی معرفت کیفیت بیانگر
. دارد بهتـری کیفیـت اسـت، شده منتشر A از کمتر نفوذ ضریب با ای مجله در که ایمقاله از شده،

 آن از حاصل علمی معرفت کیفیت 2باشد، بیشتر مقاله یک به »مثبت« استناد میزان هرچه همچنین
 هماننـد علمـی معرفـت کیفیـت که دارد وجود نیز شهود این دیگر، سوی از. بود خواهد بهتر مقاله
 سـال در خـاص نسـبیت دربارۀ اینشتین مقاله مثال، برای. است سهیم علمی پیشرفت در آن کّمیت
 چـه علم، های شاخص بنابراین، داشت؛ علمی پیشرفت در ای ویژه سهم باال کیفیت به دلیل ١٩٠۵
 نحـو به را علمی پیشرفت علمی، معرفت کّمیت نشانگر و چه باشند علمی معرفت کیفیت نشانگر

                                                           
  . فرض که کارکرد معرفت جزء مقوم آن است البته با این پیش. ١
تولیـد محتـوای مقالـه اسـتناددهنده نقـش استناد شده در  منظور از استناد مثبت به یک مقاله این است که محتوای مقاله. ٢

بـه دالیـل تـاریخی  تنهـااستناد به یک مقالـه . گیرد قرار می» منفی«یا » خنثی«این در مقابل استناد . سازنده داشته باشد
  . عنوان یک اشتباه علمی از جمله استناد منفی استاستناد خنثی و استناد به یک مقاله به ۀنمون
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 داده نشـان ادامـه در علـم، گذاری سیاست ادبیات در تمایز این به با توجه. کنندمی بازنمایی جزئی
 و شـمارد مـی محتـرم را تمایز این علمی معرفت از اجتماعی یافتۀ بسط تعریف اوًال، که شد خواهد
 نشـانگرِ  هـایشـاخص و اجتمـاعی علمـی معرفت کّمیت کّمیت، نشانگرِ  علِم  هایشاخص ثانیًا،

 پیشـرفت علـم هـایشاخص در نتیجه، و دهندمی نشان را اجتماعی علمی معرفت کیفیت کیفیت،
  .  کنندمی بازنمایی را علمی
 P علمـی یافتـۀ بـه علمـی پژوهشـی کـه کنید فرض کّمیت، نشانگر علم هایشاخص مورد در
 یافتـه ایـن اجتمـاعی، یافتـه بسـط علمی معرفت تعریف به با توجه. دارد ای گزاره قالب که رسد می

 منتشـر امـا شـود؛ منتشـر علمـی ای  نشریه در که شود می محسوب اجتماعی علمی معرفت زمانی
 اسـت؛ انتشـار تعـداد جملـه از علـم های شاخص به معین مقادیری اختصاص معنای به آن، شدن

اسـت  انتشار تعداد همچون علم، های شاخص بودن نشانگر مستلزم علمی معرفت تحقق بنابراین،
 بیـانگر واقـع، در دهـد، نشان را خاصی مقدار انتشار تعداد همچون شاخصی اگر دیگر، سوی از و

 دارد وجود P به اجتماعی علمی معرفت نتیجه، در. اجتماعی است یافته بسط علمی معرفت کّمیت
 پیشـرفت مقـوم همچنین، اگر. باشد صادق P و دهند نشان را آن علم) های(شاخص تنها اگر و اگر

 علمـی پیشـرفت میـزان بازنمـای علـم هـای شاخص آنگاه باشد، علمی معرفت کّمی میزان علمی
 در کـه علمی معرفت کّمی میزان نشانگر علمی معرفت بر عالوه علم های شاخص بنابراین، هستند؛
  .هستند علمی است، پیشرفت حقیقت
 مشـابه ای نکتـه نیـز نفـوذ ضریب یا استناد همچون کیفیت، نشانگر علِم  های شاخص مورد در
 معرفت کیفیت هرچه که دارد وجود اولیه شهود این گویا شد، اشاره پیشتر که طور همان. دارد وجود
 کّمیـِت  تنها نـه باشـد، چنـین اگـر. بـود خواهد بیشتر علمی پیشرفت در آن سهم باشد، بهتر علمی
 که مهمی نکته. بود خواهد سهیم نیز آن کیفیِت  بلکه است، سهیم علمی پیشرفت در علمی معرفت
 یافتـه بسـط علمـی معرفـت چارچوب در توان می را علمی معرفت کیفیت که است این دارد، وجود

 کارکردگرایانـه تعریفـی اجتمـاعی علمـی معرفـت تعریـف که است روشن. کرد تعریف اجتماعی
 محسـوب بهتـری معرفـت کنـد، بـرآورده بهتـر را کارکردها این معرفت یک هرچه بنابراین، است؛
 در منتشر معرفِت  که کارکردی عنوان به( مقاله یک داوری فرآیند که کنید فرض نمونه، برای. شود می

 به بیشتری گیری سخت و ریزبینی با داوران که معنا این به. گیرد صورت بهتر) کند برآورده باید مقاله
 مشـابه مـوردی از بـاالتر مقالـه در مشمول های گزاره صدق احتمال چنانچه بپردازند، مقاله داوری
 معرفـت حالتی، چنین در. اندکرده داوری را مقاله کمتری گیریسخت و ریزبینی با داوران که باشد

 معرفـت از یافتـه بسـط تعریـف پس. دارد متناظر مقاله به نسبت بهتر کیفیتی مقاله انتشار از حاصل
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  ي چیـز ایـن دیگـر، سـوی از امـا دهـد؛ مـی جـای خـود در را علمـی معرفـت کیفیـت اجتماعی
 مـورد در گیرانـه سـخت داوری نمونه، برای. شود می داده نشان کیفیت علم های شاخص با که ستا

 مـورد ایـن در کـه( بهتـر کـارکرد بنابراین، دارند؛ باالتری نفوذ ضریب که گیرد می صورت نشریاتی
 نفـوذ ضـریب هرچـه همچنـین،. شودمی داده نشان کیفیت علِم  شاخص یک با) است بهتر داوری
 .دهد می نشان را بهتر کارکرد علم شاخص بنابراین، دارد؛ بهتر داوری از حکایت باشد، باالتر نشریه
 وجـود بهتـر علـم شـاخص و اجتماعی علمی معرفت بهتر کارکرد میان دوسویه ای رابطه نتیجه، در
 معرفت کیفیت میان رابطه به با توجه اینکه ضمن. است برقرار مشابه حالتی نیز استناد مورد در. دارد

  . یابد می تسّری نیز علمی پیشرفت به کیفیت علم های شاخص نشانگرِی  علمی، پیشرفت و علمی
  
   گیری نتیجه

توجـه  فنـاوری و علـم فلسـفه و فنـاوری و علـم گذاری سیاست متقابل اخیر، به رابطۀ های سال در
 سویی،  از که هستند مفاهیمی جمله از علمی پیشرفت و علمی معرفت مفاهیم. است خاصی شده

 شـوند می متوسل آنها به گذاران سیاست دیگر، سوی از و کنند می پردازی نظریه آنها مورد در فالسفه
 ایـن بـه راه ایـن در آنهـا. کنند تعریف آنها براساس )پایه علوم مورد در ویژه به( را علمی تولیدات تا

 و علمـی معرفـت اسـتناد، و انتشـار تعـداد همچون علم، هایشاخص که کنندمی تکیه فرض پیش
 دیدگاه معرفتـی، از علمی پیشرفت که شد داده نشان مقاله این در. دهندمی نشان را علمی پیشرفت
 کـه حـالی در دهـد، می خود جـای در را فناوری و علم گذاری سیاست ادبیات در نظر مورد معنای
 مسـئله اما ناسازگارند، آن با گرایانه درون− کارکردی و معنایی های نگرش همچون دیگر، های نگرش
 سـت،ا اجتماعی معرفت اخیر، هایدهه در خصوصاً  علمی، معرفت از وسیعی حجم که است این
 در اجتماعی علمی معرفت از شرحی ارائه بنابراین، فرد؛ نه است، گروه آن واجد سوژۀ که معنا بدین

بـه  علمـی معرفـت کـه شد داده نشان مقاله این در. رسد می به نظر ضروری مذکور ارتباط برقراری
 هـای شاخص بنابراین، و است مطابق گذاران سیاست مورد نظر معنای با یافته اجتماعی بسط معنای
  .هستند علمی پیشرفت دهندۀ نشان آن، نتیجۀ در و دهند می نشان را علمی معرفت علم
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