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התוכנית החזקה בסוציולוגיה של המדע
אמיר טייכר

כיצד התוו עקרונות הסוציולוגיה של המדע כדי שהתחום ייחשב כמדע לכל דבר בפני עצמו

ה
מדענים דייוויד בלור ובארי בארנס הם שני סוציולוגים הידועים בעיקר כמנסחים של ״התוכנית

החזקה״ בסוציולוגיה של המדע. מקורה של התוכנית הזאת בשנות ה-70 של המאה ה-20,

כשבארנס ובלור עבדו ביחידה לחקר המדעים של אוניברסיטת אדינבורו. התוכנית החזקה

עוצבה כניגוד לשאיפות המוגבלות יותר של הסוציולוגיה של המדע שהיו מקובלות טרם זמנם.

הסוציולוג האמריקני רוברט מֶרטון, למשל, שהשתייך לדור מוקדם יותר של חוקרי מדע, ביקש להבין כיצד

הקהילה המדעית פועלת כגוף חברתי, או קהילה: באילו אופנים היא מארגנת את עצמה, על אילו

פעילויות וערכים היא מתגמלת את חבריה, כיצד היא מגייסת כוח אדם, וכדומה. ואולם, הוא נמנע מלנסות

להסביר בכלים סוציולוגים את תוכני העבודה המדעית עצמה. בעיני מנסחי ״התוכנית החזקה״, לא הייתה

הצדקה להגבלה כזאת של כוח ההסבר של הסוציולוגיה; הם שאפו להגיע באמת לסוציולוגיה של המדע –

ובכלל זה של התוכן המדעי עצמו – ולא רק לסוציולוגיה של המדענים.

התוכנית החזקה יצאה גם נגד ההנחה ולפיה יש לראות את תהליך החקירה המדעית כתהליך שבמהותו

ובבסיסו הוא לוגי, רציונלי ופוזיטיביסטי. אחת התוצאות של ההנחה הזאת הייתה תיאורים היסטוריים של

התפתחויות מדעיות שבהם אותם חלקים של העבודה המדעית שתאמו את הבסיס הרציונלי לא דרשו

הסבר; הגילויים, פריצות הדרך וההצלחות היו מתבקשים וטבעיים; דין וחשבון היסטורי או סוציולוגי נדרש

רק כדי להבין את ההחמצות, או הסטיות, מדרך הישר. בעיניהם של בלור ועמיתיו, גם המדע הרציונלי,

הלוגי, המצליח, היה זירה לגיטמית ואף הכרחית לחקירה סוציולוגית. לפי העקרונות שניסח בלור,
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הסוציולוגיה של המדע צריכה להיות:

1.   סיבתית, קרי, היא תתעניין בתנאים ובנסיבות שבהן נוצרו אמונות מסוימות וידע מסוים.

2.   חסרת פניות באשר לאמיתותן או לשקריותן של תורות מדעיות, לרציונליות או לאי-רציונליות שלהן,

להצלחה או לכישלון של תיאוריה או ניסוי. הן אלו והן אלו דורשים הסבר באותה המידה.

3.   סימטרית בכלים ההסבריים שלה. במילים אחרות, אותם סוגים של מנגנוני הסבר יגויסו כדי להבין

מדוע תורה מסוימת הצליחה – או נכשלה. הצלחה אינה טבעית, הגיונית או מתבקשת יותר מאשר כישלון

ולכן היא לא תוסבר באופנים שונים ממנו.

4.   רפלקסיבית: יהיה אפשר להפעיל עליה עצמה את אותם סוגי הסברים שהיא מפעילה על תחומי ידע

אחרים.

המשמעות של הסעיפים השני והשלישי, שעוררו לא מעט ביקורת, איננה שהתוצאות המדעיות מנותקות

מן העולם הממשי או אדישות למציאות האמפירית. המציאות בטבע, והניסיון הממשי של החוקרים,

מספקים להם נתונים וגירויים; אבל האופן שבו החוקרים מגיבים לנתונים האלה – מבטלים אותם או

מתעניינים בהם, משלבים אותם בתיאוריה או מזניחים אותם, וכיוצא בזה – הוא עניין המותנה, במידה

רבה, בסדר החברתי שבתוכו פועלים אותם החוקרים. כל נתון וכל ממצא ניתנים לפרשנות ביותר מדרך

אחת, והבחירה בדרך הפרשנית המועדפת (למשל, לקבל תיאוריה מסוימת ולדחות אחרת) תלויה במידה

לא מועטה בנסיבות חברתיות ותרבותיות. בטור הקודם ראינו דוגמה מובהקת לכך, באופן שבו חוקי מנדל

אומצו במערב כבסיס למחקר הגנטי. יהיה קשה להסביר אימוץ נלהב זה אך רק על בסיס ההתאמה של

המודל המנדלי לממצאים ניסויים. שיקולים חברתיים ופוליטיים היו משמעותיים באימוצה של תורתו של

מנדל, שיקולים שבינם לבין ״אמיתותה״ של התורה (כלומר, ההתאמה בינה ובין ממצאים ניסויים) היה

קשר חלקי בלבד.

למעשה, לדעתם של בלור ובארנס, הניסיון להסביר את ניצחונה של תורה כלשהי בעצם אמיתותה

מבלבל את סדר הדברים. כלים סוציולוגים נדרשים להסביר מה הפך תורה כלשהי לאמיתית מלכתחילה,

כלומר, לכזאת שנחשבה כאמיתית בזמן ובמקום מסוים. אין משמעות הדבר רלטביזם מוחלט או רדוקציה

של כל ההתפתחות המדעית לשיקולים חברתיים. ודאי, ניסויים, רעיונות, שיטות עבודה וטכנולוגיות

חדשות לוקחות חלק ביצירת סוגים חדשים של ידע. אך שילובו של ידע זה בתיאוריה חדשה או ישנה אינו

ניתן להסבר אך ורק על בסיס אותם ניסויים, רעיונות, שיטות עבודה וטכנולוגיות. גורמים נוספים – מאבקי

כוח, מעמד חברתי, אידאולוגיות, תפיסות עולם וכיוצא באלו – הופכים מסגרת פרשנית מסוימת למושכת

יותר, או אפילו לכזאת שניתן כלל להעלות על הדעת, ואחרת לבלתי סבירה או לדחויה, גם כשהכוח

ההסברי של שתיהן הוא למעשה דומה.

על פי החזון של התוכנית החזקה, הסוציולוגיה של המדע היא מדע לכל דבר ועניין: כפי שבלור ניסח זאת:

״החיפוש אחר חוקים ותיאוריות בסוציולוגיה של המדע זהה לחלוטין בשיטתו לזה של כל מדע אחר…

חקירה אמפירית תאתר אירועים טיפוסיים וכאלה שחוזרים על עצמם. ייתכן שהחקירה הזאת בעצמה

תנבע מתיאוריה מוקדמת, מהפרה של ציפיות מובלעות או מצרכים פרקטיים. ואז תומצא תיאוריה כדי

להסביר את הסדירות האמפירית
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על הכותבים

אמיר טייכר
מרצה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב המתעניין בחשיבה האנושית, במדע, ובהיסטוריה של

אירופה המודרנית. יחד עם אשתו המדהימה הוא מגדל שני ילדים מופלאים.

"התוכנית הגדולה" של הסוציולוגיה של המדע העניקה לתחום השפעה

ניכרת ומתמשכת על תחום לימודי המדע – על ההיסטוריה, על

הסוציולוגיה ואף על הפילוסופיה של המדעים.

(איור: דפנה אקסל)

שנתגלתה. מכאן ינוסח עיקרון כללי

או שיוצע מודל שיוכל להסביר את

העובדות שנתגלו.״

ניסוח אחרון זה מראה כי המודל

שניסח בלור בעבור הסוציולוגיה של

המדע דומה לאידאל המכונן של

הפיזיקה, יותר מאשר ל״כל מדע

אחר״. בלור ידע, כנראה, כי

סוציולוגיה של המדע שתערער על

ההנחה ולפיה ״חוקי הטבע״ הם

אלה שקובעים את תוצאות החקירה

המדעית תהיה חשודה בעיני

מדענים רבים. הבניית מודל העבודה

שלו בהתאם למודל של הפיזיקה

הייתה נשק אסטרטגי במאבקים

הצפויים על תוקף תוצאות חקירותיה

של ״התוכנית החזקה״. במקום

להתווכח על התוצאות, מוטב היה

לנסח מראש מתודה שגם לפיזיקאים

מושבעים יהיה קשה לערער עליה.

גם בסעיפים בתוכניתו של בלור, המתעקשים על סימטריה והיעדר שיפוטיות בחקירת מהלכים מדעיים,

אפשר לראות שיקוף של טענתם של מדענים על היותם ניטרלים מבחינה ערכית ביחס למושאי המחקר

שלהם.

כפי שצפה בלור, חלק מן המחקרים של הדוגלים ב״תוכנית החזקה״ אכן עוררו התנגדות בקרב מדענים;

ובה בעת, הייתה לה השפעה ניכרת ומתמשכת על תחום לימודי המדע – על ההיסטוריה, על הסוציולוגיה

ואף על הפילוסופיה של המדעים – עד לימינו.
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