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چکیده
مطابق آرمان علم غیر ارزشبار ،در ارزیابیِ معرفت یِ نظری اتِ علم ی ،فق ارزشه ای معرفت ی
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 .۱مقدمه

بررسی و شناخت نقش ارزشها در علم مسئلۀ مهمی است که ،به و یژه ،در چند ده ۀ اخی ر بیش تر
مورد توجه فیلسوفان علم قرار گرفته است .از جمله دالیل این امر میتوان به افزایش دامنۀ ش ناخت
از علم ،بهعنوان فعالیتی که از طریق نهادها و در متن اجتماع انجام میش ود ،اش اره ک رد .در ح ا
حاضر ،به و یژه با مطرح شدن مباحث سیاستگذاری علم و فناوری بهعنوان موضوعی برای مطالعۀ
نظاممند ،درک بهتر تأثیرات متقابل علم و ارزشها ضرورت بیشتری یافته است .اگرچه از آغاز سدۀ
بیستم همواره کسانی بودهاند که به روابط متقابل علم و ارزش توجه داشتهاند ،اما به واقع ،این تغییر
نگرش پس از چندین دهه نادیده گرفتن مسئلۀ ارزش در جریان غالب فلسفۀ علم پدید آمده است.
به لحاظ تاریخی ،تمایزی که پوزیتیو یستهای منطقی میان مق ام کش و و مق ام توجی ه قائ ل
بودند از جمله دالیلی بود که سبب شد فیلسوفان علم توجه چندانی به مس ئلۀ رابط ۀ عل م و ارزش
نداشته باشند .مطابق این دیدگاه ،ک ار فیلس و منحص ر میش د ب ه مس ائل ص وری در مح دودۀ
پرسشهای مربوط به مقام توجیه و بررسی تأثیر ارزشها و دیگر عوامل متنی در فعالی ت علم ی از
مقولۀ مباحث مربوط به مقام کشو به شمار میآمد ،که در حوزۀ کار روانش نا ی ا جامعهش نا
قرار میگرفت.
بهطور کلی میتوان گفت با اینکه در نیمۀ دوم قرن بیستم ،در میان فیلسوفان علم بودهاند کسانی
1

که به مسئلۀ تأثیر متقابل علم و ارزشها پرداختهاند2،اما میراث پوزیتیو یس تی بیت وجهی ب ه نق ش
ارزشها در کار علمی تا اندازۀ زیادی حفظ شده و طرد این مسئله از دایرۀ مسائل مج از و مش روع
فلسفۀ علم ادامه یافته است.
اما حدودا در سه دهۀ گذشته ،به و یژه با مطرح شدن انتقادهای فیلسوفان علم فمینیست نس بت
به پیشفرضها و تعصبات جنسیتی در کار دانشمندان3،مسئلۀ تأثیرات متقابل عل م و ارزشه ا و در
سطحی کلیتر رابطۀ علم و جامعه ،جدیتر از همیشه مورد توجه فیلسوفان علم قرار گرفته است.
 .۲انواع نقشهای ممکن ارزشها در پژوهش علمی

بررسی اجمالی ادبیات «علم و ارزش» نشان میدهد که در سالیان اخی ر ،در ح وزۀ فلس فۀ عل م و
سیاستگذاری علم ،شمار کتب و مقاالتی که دربارۀ رواب ط متقاب ل عل م و ارزشه ا منتش ر ش ده
 .1برای نمونه (] )Popper, 1959 [1934و ( )Reichenbach, 1938از چنین دیدگاهی دفاع میکنند.
 .2از جمله میتوان به ( )Leach, 1968( ، )Nagel, 1961( ، )Rudner, 1953( ، )Churchman, 1948و
اره کرد.
 )1974اش
 )Nelson, 1990( ،و (.)Okruhlik, 1994
 .3برای نمونه بنگر یدبه )Longino, 1990( :

( Scriven,
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افزایش قابل توجهی داشته است .میتوان ادعا کرد که این افزایش کمی تا اندازهای رشد کیفی هم به
دنبا داشته است و شاهد عمیقتر و دقیقتر شدن بحثها در این زمینه هستیم .یک ی از نش انههای
این امر دستیابی به نوعی توافق کلی دربارۀ نقشهای مختلو ممکن برای ارزشها در کار علم ی و
همینطور پذیرش مشروعیت برخی از اینگونه اثرگذاریهاست .مطابق دی دگاه رای ج ،نقشه ا ی ا
کارکردهای مختلفی که ارزشها میتوانند در کار علمی داشته باشند ،برحسب موض ع تأثیرگ ذاری
در مراحل مختلو فعالیت علمی ،در پنج گروه به صورت ذیل دستهبندی میشود:
نخست ،ارزشها در بادی امر در تصمیمگیری ،در مورد پرداختن به کار علمی تأثیرگذارند .آی ا
1

اصال علم ارزش آن را دارد که بخواهیم منابع خود را برای آن صر کنیم .پاسخ ب ه ای ن پرس ش از
جهاتی به نظام ارزشی تصمیمگیرنده وابسته است؛
دوم ،ارزشها در انتخاب مسئلۀ پژوهش علمی دخالت دارن د .مس لما ه ر پژوهش گری بای د
مسئلۀ مشخصی را برای کار تحقیقاتی خود انتخاب کند .این انتخاب به منزلۀ نپرداختن به بیشمار
مسئلۀ ممکن دیگر و مبتنی بر نوعی ارزشگذاری نسبی یا اولو یتبندی می ان طرحه ای پژوهش ی
ممکن است .تصمیمگیری برای پرداختن ب ه ه ر برنام ۀ پژوهش ی مش خ  ،مت أثر از ارزشه ای
تصمیمگیرنده و معموال برآمده از داوریهای ارزشی در مورد میزان جذابیت یا فایدۀ انجام پژوهش
مورد نظر است .در واقع ،در مورد هر برنامۀ پژوهشیای که آغاز میشود یا هر طرح پژوهشیای که
پیشنهاد میشود ،اما نهایتا به اجرا درنمیآید ،میتوان نقش ارزشها را در انتخاب مس ئله مش اهده
کرد؛
سوم ،ارزشها میتوانند در شکلدهی روش تحقیق نقش داشته باش ند .ارزشه ای دخی ل در
اینجا عمدتا ارزشهای اخالقی هستند و غالبا نقشی سلبی ایف ا میکنن د .ب ه ای ن ص ورت ک ه در
برخی موارد محدودیتهایی در انجام برخی آزمایشها ایجاد میکنند ،مانند آزم ایش روی انس ان
اگر همراه با آسیب یا فریب باشد یا آزمایش روی حیوانات اگر موجب رنج یا مرگ آنها شود؛
چهارم ،ارزشها میتوانند در ارزیابی معرفتی نظریات علمی ،یا به تعبیری در تعی ین محت وای
نظریات ،دخالت داشته باشند .چنانکه در ادامه خواهد آمد ،مناقشهانگیز ین شکل تأثیر ارزشها در
کار علمی همین تأثیر محتوایی است که خود میتواند انواع گوناگونی داش ته باش د .دس تکم س ه
شکل تأثیر ارزشها در محتوای نظریات علمی را میتوان از هم تفکی ک ک رد .ارزشه ا میتوانن د
«در تعبیر رو یدادهای مورد پژوهش هنگام ثبت آنه ا ب ه عن وان دادۀ تحقی ق» نق ش داش ته باش ند
 .1دستهبندی مشابه یا سازگاری با دستتهبندی یتاد شتده را میتتوان در ( )Mitchell, 2004( ،)Lacey, 1999و ( Douglas,
 )2009یافت.
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(داگال  ،۲۰۰۹1،ص .)۸۸گ اهی تص میمگیری در م ورد اینک ه رو ی داد خاص ی در چ ارچوب
روششناختی مورد نظر صورت گرفته یا خیر ،نیازمند داوری ارزشی است .ب ه ج ز ای ن ،ارزشه ا
میتوانند در تصمیمگیری در مورد کفایت دادههای تجربی نقش داشته باشند .آیا الزم است ک ه ب از
هم دادههای بیشتر گردآوری شود یا دادههای فعلی برای رسیدن به نتیجه کافی است؟ این تصمیمی
است که دانشمند باید اتخاذ کند و داوریهای ارزشی در اینباره مدخلیت دارند .شکل س وم ت أثیر
ارزشها در محتوای نظریات علمی ،مربوط به تصمیمگیری در مورد رد یا قبو فرضیهای مش خ
یا انتخاب فرضیهای از میان گز ینههای مختلو اس ت .در ای ن حال ت ،دانش مند ش واهد تجرب ی
موجود را کافی تشخی

داده است و میخواهد بر پایۀ ای ن ش واهد در م ورد رد و قب و فرض یات

تصمیم بگیرد2.نمونهای از تأثیر ارزشها در رد و قبو فرضیات بر پایۀ ش واهد تجرب ی مش خ

را

میتوان در رقابت میان نظریۀ زمینمرکزی بطلمیو و نظریۀ خورشیدمرکزی کوپرنی ک دی د .ای ن
نظریات ،هر دو ،متعلق به پیش از دورۀ اختراع تلسکوپ هستند و بر پای ۀ دادهه ای تجرب ی ک ه ب ا
چشم غیر مسلح از مکان اجرام آسمانی گردآوری شده بود ،ستارهشناس ان ب ه م دت چن دین ق رن
نظریۀ بطلمیو را پذیرفته بودند .اما کوپرنیک براسا همان مجموعۀ شواهد تجربی و با اولو ی ت
دادن به ارزش «سادگی» برای نظریات علمی ،نظریۀ زمینمرکزی را رد و نظری ۀ خورش یدمرکزی را
پذیرفت .نمونۀ مشابه دیگر مربوط اس ت ب ه پ ذیرش تعبی ر اس تاندارد ی ا تعبی ر ب وهمی در ح وزۀ
مکانیک کوانتومی .هر دو نظریه پای ۀ مش اهدتی یکس انی دارن د ،ام ا ج ایی ک ه طرف داران تعبی ر
ْ
استاندارد وحدت با نظریات علمی دیگر (نسبیت خاص) را مز یت مهمتر میدانند ،م دافعان تعبی ر
بوهمی ،موجبیتی بودن نظریه را ارجح میشمارند؛
پنجم ،ارزشها میتوانند در کاربرد نظری ات علم ی نی ز نق ش داش ته باش ند .اینک ه از نت ایج
پژوهش علمی چه استفادههایی بشود ،مستلزم انتخابها و تصمیمگیریهای متعدد و مهمی اس ت
که در هر کدام مؤلفۀ هنجاری و ارزشی ضرورتا دخیل خواهد بود .البته نق ش ارزشه ا در ک اربرد
نظریات علمی را میتوان به تعبیری خارج از دایرۀ فعالیت علم ی و بیش تر ن ارر ب ه مس ائل ح وزۀ
فناوری دانست .به هر حا روشن است ک ه ض رورت دخال ت ارزشه ا در تعی ین ش کل ک اربرد

1. H. Douglas

 .2چنانکه داگالس ( ،2009ص )58اشاره میکند ،این سه شکل تأثیرگذاری محتوایی ارزشها ،کته متنتا ر بتا سته مقطت
تصمیمگیری دانشمند در کار علمی است ،شاید در عمل با این ترتیب و مرزبندی مشخص صورت نگیرد ،امتا چنانکته
از مثالها هم میتوان در یافت ،بهطور کلی میشود تشخیص داد که هر تصمیم دانشمند در این حوزه ،بتا کتدا کتارکرد
ارزشی در ارتباط است.
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نظریات علمی و همینطور مشروعیت این نوع دخالت محل مناقشه نیست.

1

با نگاهی کلی به کارکردهای پنجگانۀ ارزشها در کار علمی ،ک ه در ب اال اش اره ش د ،میت وان
دریافت که تفاوتی اساسی میان کارکرد چهارم (ت أثیر محت وایی ارزشه ا در ک ار علم ی) و چه ار
کارکرد دیگر وجود دارد .به جز نقش چهارم ،چهار نوع نقش دیگر مربوط است به مس ائلی «بی رون
از دایرۀ فعالیت علمی به معنای دقیق کلمه» ،مانند انتخاب مس ئله ،رعای ت مالحظ ات اخالق ی و
زیستمحیطی هنگام انتخاب روش ،کاربرد نظریات علمی و غیره .میتوان اینج ا تم ایزی کلیت ر
میان نقشهای مختلو ارزشها در پ ژوهش علم ی قائ ل ش د :تم ایز می ان ک ارکرد محت وایی ی ا
«درونی» ارزشها (مانند تعبیر و تفسیر شواهد ،رد ی ا قب و فرض یه ،و انتخ اب نظری ه) و ک ارکرد
«بیرونی» یا غیر محتوایی ارزشها (مانند انتخاب طرح پژوهشی ،انتخاب روش و انتخ اب ک اربرد
نظریه).
چنانکه بیان شد ،تا اینجا در دستهبندی انواع مختل و کارکرده ای ارزش در فعالی ت علم ی،
صرفا به امکان اثرگذاری پرداخته شد و از مشروعیت این اثرگذاری چی زی گفت ه نش د .ب ا در نظ ر
داشتن تمایز اخیر میان نقشهای بیرونی و درونی ارزشها ،کامال روشن است که تأثیرگذاری ان واع
گوناگون ارزشها (اعم از معرفتی ،اخالقی ،اجتماعی ،زیباییشناختی و )...اگر به صورت بیرون ی
باشد ،به عینیت نظریات علمی ه یچ خدش های وارد نمیکن د .تلق ی معم و از مفه وم «معرف ت
عینی» این است که ای ن ن وع معرف ت مت أثر از س وگیریها و جهتگیریه ای شخص ی نیس ت و
همینطور به ه یچ دی دگاه خاص ی ه م وابس ته نیس ت و ب ه هم ین معن ا واج د ن وعی کلی ت ی ا
جهانشمولی2است ،یعنی معرفتی است به جهان ام ور واق ع مس تقل از ذه ن (رای س و اش پرنگر،
 .)۲۰۱۴معرفت عینی برای هر کسی در هر زمان و مکانی و با هر پیشزمینۀ تاریخی و فرهنگ یای

3

علیاالصو قابل دسترسی است4.حا اگ ر ف رض کن یم دو دانش مند ،ب ا دو نظ ام ارزش ی ک امال
متفاوت ،مشغو فعالیت علمی هستند ،تا جایی که تأثیر ارزشها در ک ار علم ی آنه ا ب ه ص ورت
بیرونی است ،نتیجۀ کارشان میتواند متفاوت باش د (ممک ن اس ت درب ارۀ جنب ههای مختلف ی از
جهان باشد) ،ام ا ناس ازگار نیس ت .از هم ینرو ،میت وان گف ت ک ه از جه ت معیاره ای علم ی
 .1توجه داشته باشید که در این دستهبندی به نقشهای ممکن ارزشها پرداخته شده است ،یعنی صترفا بته نقشهتایی اشتاره
شده است که ارزشها در عمل ممکن است در کار علمی ایفا کنند و به خصتوص از مشتروعیت اینگونته اثرگتذاریها
سخنی به میان نیامده است.
2. universality
3. J. Reiss & J. Sprenger
 .4البته بحث دربارۀ مفهو عینیت بسیار است ،از جملته دربتارۀ عینیتت معرفتتی ،عینیتت هستیشتناختی و عینیتت نظر یتات
علمی .مرتبط با بحث رابطۀ علم و ارزش میتوان به داگالس ( )2009اشاره کترد کته کتل فصتل  6را بته تحلیتل مفهتو
عینیت اختصاص داده است.
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تأثیرگذاری بیرونی ارزشها در پژوهش علمی مجاز و مشروع است .اما مسئلۀ مهمتری ک ه وج ود
دارد ،و موضوع اصلی این مقاله است ،مشروعیت نقشآفرینی ارزشهاست ،وقتی که ای ن ت أثیر از
نوع درونی و محتوایی است.
 .۳آرمان علم غیر ارزشبار1و تمایز ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی

در بخش مقدمه ،به تاریخچۀ بحث علم و ارزش در قرن بیستم و به و یژه نگرش پوزیتو یستی در این
باب اشارۀ مختصر شد .متأثر از همین نگرش ،تا چند دهۀ اخیر نگاهی حاکم بود که اکنون ب ه ن ام
آرمان علم غیر ارزشبار خوانده میشود .آرمان علم غیر ارزشبار آموزهای اس ت ک ه میگو ی د :در
محتوای نظریات علمی فقط گروه خاص و ممتازی از ارزشها میتوانند دخیل باش ند ک ه میت وان
آنها را به نام «ارزشهای معرفت ی» خوان د ،از هم ینرو ،دانش مند بای د بکوش د ت أثیر ارزشه ای
پسزمینهای را در فرایند استدال های علمی خود ،برای نمونه ،در گ ردآوری ش واهد ی ا ارزی ابی و
انتخاب نظریات ،به حداقل برساند (رایس و اشپرنگر2.)۲۰۱۴ ،در واق ع ،میت وان گف ت ه واداران
آرمان علم غیر ارزشبار ،متنارر با کارکردهای درونی و بیرون ی ارزشه ا ،ب ه تم ایزی در س احت
ارزشها میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی اشاره کردن د و م دعی ش دند ب رای حف ظ عینی ت
نظریات علمی ،فقط ارزشهای معرفتی میتوانند کارکردی درونی در علم داشته باشند .مطابق ای ن
دیدگاه ،ارزشهای معرفتی آن دستهای از ارزشها هستند ک ه ارتب اط مس تقیم ب ا معرف ت دارن د و
میتوان آنها را از دیگر ارزشهای غیر معرفتی اع م از ارزشه ای شخص ی ،اجتم اعی ،اخالق ی،
زیباییشناختی و غیره جدا کرد .در واقع ،ارزشه ای معرفت ی از جمل ه ش رایط ض روری حص و
معرفت هستند و می توان آنها را راهنمای به صدق دانست ،البته دربارۀ اینکه مصادیق ای ن ارزشه ا
دقیقا کدامند ،اتفاق نظر کاملی وجود ندارد و نظرات کم ابیش متف اوتی ارائ ه ش ده اس ت .ت امس

1. value-free science ideal

 .2از مدافعان این دیدگاه میتوان به ( )Lacey, 1999( ،)Laudan, 1984( ،)McMullin, 1983و ( )Mitchell, 2004اشاره
کرد .گروه ممتاز ارزشها که میتوانند دخالت محتوایی داشته باشند به نا های مختلفی خوانتده شتده استت .بته عنتوان
مثتال )McMullin, 1983( ،آنهتتا را «ارزشهتای معرفتتی» ( )epistemic valuesیتا «فضتایل معرفتتی» ( epistemic
 )virtuesمیخواند ،اما ( )Laudan, 1984و ( )Lacey, 1999برای بیتان تقر یبتا همتین مفهتو از اصتطال «ارزشهتای
شتتناختی» ( )Hempel, 1981( ،)cognitive valuesاز اصتتطال «فایتتدههای معرفتتتی» ( )epistemic utilitiesو
( )Longino, 1990از اصطال «ارزشهای برسازنده» ( )constitutive valuesاستفاده میکند .البته اگر دقیق بنگر یم،
تعر یف این مفاهیم تفاوتهایی با هم دارد ،اما از لحاظ کارکرد همگی این ویژگی مشترک را دارند کته دخالتت آنهتا در
محتوای نظر یات علمی مشروع دانسته میشود .برای پرهیز از ابها  ،در این مقاله برای اشاره به آن گتروه از ارزشهتا کته
مطابق آرمان علم غیر ارزشبار دخالتشتان در محتتوای نظر یتات علمتی مشتروع استت ،از عنتوان «ارزشهتای معرفتتی»
استفاده میکنیم.
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کوون«1معیارهای استاندارد ب رای ارزی ابی کفای ت نظری ه» را دق ت ،س ازگاری ،دامن ه ،س ادگی و
بارآوری توصیو میکند (کوون ،۱۹۷۷ ،ص .)۳۲۲ارنان مکمولن2به دقت در پیشبینی ،انس جام
درونی ،سازگاری بیرونی ،قدرت وحدتبخشی ،بارآوری و سادگی اش اره میکن د (البت ه در م ورد
سادگی تردیدهای را نیز ابراز میدارد) (مکمولن ،۱۹۸۳ ،ص .)۱۶−۱۵هلن النجینو3ه م ص دق،
دقت ،سادگی ،قدرت پیشبینی و وسعت را بهعنوان ارزشهای معرفتی یا معیارهای ارزیابی نظری ه
برمیشمرد (النجینو ،۱۹۹۰ ،ص .)۴هیو لیسی4پس از بحث ی مفص ل درب ارۀ ماهی ت ارزشه ای
معرفتی ،فهرستی از گزینههای پیشنهادی را به این شرح ترتیب میدهد :کفایت تجربی ،توان تبی ین
و وحدتبخشی ،سازگاری درونی و سادگی (لیسی ،۱۹۹۹ ،ص.)۶۷−۵۷
 .۴نقد آرمان علم غیر ارزشبار

آرمان علم غیر ارزشبار اخیرا با انتقادهای جدی روبهرو شده است .منتقدان عموم ا معتقدن د ک ه
5

این آموزه تصویر درستی از رابط ۀ عل م و ارزشه ا ب ه دس ت نمیده د .ب ه وی ژه اینک ه در م ورد
ارزشهای معرفتی مواردی از دخالت اینگونه ارزشها در محتوای نظریات علم ی را ب ه نادرس ت
مشروع میشمارد و از آن سو ،برخی موارد مشروع دخالت ارزشه ای غی ر معرفت ی را غی ر مج از
اعالم میکند (داگال  ،۲۰۰۹ ،ص.)۱۱۵
یکی از محورهای اصلی انتقاد به آرمان علم غیر ارزشبار نامعتبر بودن تمایز می ان ارزشه ای
معرفتی و غیر معرفتی است .روشن است که هوادار آرمان علم غیر ارزشبار ،برای بیان دیدگاه خود
و دفاع از آن ،به تمایزی قاطع و روشن میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی نیاز اساسی دارد ،ام ا
در مقابل ،منتقدان اشاره میکنند که در اینجا تمایز قاطعی نمیتوان قائل شد.
همانطور که استیل6اشاره میکند ،بهطور کلی اگ ر اس تدال های ط رح ش ده در مخالف ت ب ا
تمایز میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی را مرور کنیم ،میبینیم که دو استدال در رد این تمایز،
یک استدال در دفاع از غیر مفید بودن آن و یک استدال ه م در دف اع از غی ر ض روری ب ودن آن
عرضه شده است (استیل.)۲۰۱۰ ،
1. T. Kuhn
2. E. McMullin
3. H. Longino
4. H. Lacey

 .5از منتقتدان ایتن دیتدگاه میتتوان بته (( ،)Kourany, 2003( ،)Longino, 2002( ،)Rooney, 1992
 )Machamer & Wolters, 2004( ،)2009, 2011و ( )Dupré, 2007اشاره کرد.

Douglas, 2003,

6. D. Steel
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دلیل نخست برای رد این تمایز ابهام و اختال نظر دربارۀ مصادیق ارزشهای معرفت ی اس ت.
به درستی روشن نیست که مجموعۀ ارزشهای معرفتی عبارت از چیس ت و هم انطور ک ه پیش تر
بیان شد ،چیزهای مختلفی را بهعنوان ارزش معرفتی معرفی کردهاند .رونی )۱۹۹۲(1معتق د اس ت
همین تفاوت در فهرستهایی که هواداران تمایز مورد بح ث از ارزشه ای معرفت ی ارائ ه کردهان د
نشانهای است از اینکه برداشت روشن و واضحی از مفهوم ارزش معرفتی وج ود ن دارد و نمیت وان
مرز دقیقی میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی ترسیم کرد.
استدال دیگری که در مخالفت با تمایز یاد شده مطرح شده بر پایۀ این ادعا اس توار اس ت ک ه
ممکن نیست بتوانیم وجوه اجتماعی را از مالحظات معرفتی س وا و ح ذ کن یم (رون ی۱۹۹۲ ،؛
داگال  .)۲۰۰۹ ،بحثی که اینجا مطرح میشود این است که میتوان نشان داد ارزشهای معرفتی
در نهایت ،بازنمای همان ارزشهای غیر معرفتی زمان هستند .برای نمون ه رون ی ( ،۱۹۹۲ص)۱۶
اشاره میکند به این نکته که ارنان مکمولن ،از جمل ه ه وادارن س فت و س خت آرم ان عل م غی ر
ارزشبار و تمایز معرفتی/غیر معرفتی ،میپذیرد که گاهی «ارزشهای معرفتی غیر استاندارد» مانند
پیشفرضهای متافیز یکی یا الهیاتی دانشمند ،میتوانند نقشی قابل قبو داشته باش ند .ام ا روش ن
است که پیشفرضهای متافیز یکی یا الهی اتی دانش مند مت أثر از مؤلف ههای فرهنگ ی و اجتم اعی
محیط اوست .رونی به دو نمونه از این تأثیر اشاره میکند :یک ی نق ش دی دگاههای الهی اتی ب ور و
انیشتین است در بحثشان دربارۀ تصادفی بودن جهان و انتخاب معرفت یای ک ه در نظری ات نه ایی
خود در این باب داشتند و دیگری نقش باورهای اجتم اعی غال ب در پژوهشه ای علم ی درب ارۀ
جنیست است .رونی مدعی است تمایل جامعه به موجبیت زیستشناختی خود را در پژوهشهای
جنیستی ،در قالب تعهد به ارزش معرفتی سادگی نشان داده است (رونی ،۱۹۹۲ ،ص.)۱۸
دلیل دیگری که در مخالو با تمایز معرفتی/غیر معرفتی در ساحت ارزشها مطرح میشود ،ب ه
واقع ،استداللی در رد این تمایز نیست ،بلکه مفید بودن این تمایز و مفه وم «ارزش معرفت ی» را ب ه
چالش میکشد .ادعای مطرح شده این است که ارزشهای معرفت ی ص رفا قی دهای کل یای روی
نظریات اعما میکنند و نمیتوانند پژوهش علمی را تا مرحلۀ همگرایی و رسیدن به نظریهای مورد
اجماع پیش ببرن د ،بن ابراین ،در نهای ت ،ب رای انتخ اب نظری ه بای د ارزشه ای دیگ ری ،غی ر از
ارزشه ای معرفت ی ،را دخال ت داد (رون ی ،۱۹۹۲ ،ص۲۰−۱۵؛ النجین و ؛ الدن۲۰۰۴2،؛
داگال .)۲۰۰۹ ،
1. P. Rooney
2. L. Laudan
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 .۵نظریۀ داگالس دربارۀ نقش غیر مستقیم ارزشها

استدال مهم دیگر در مخالفت با توسل به تم ایز می ان ارزشه ای معرفت ی و غی ر معرفت ی ب رای
شناخت رابطۀ علم و ارزشها ،استدال هتر داگال ( )۲۰۰۹ ،۲۰۰۳در دفاع از بیاهمیت ب ودن
این تمایز است .به باور داگال  ،توجه به تمایز معرفتی/غی ر معرفت ی در ح وزۀ ارزشه ا و منطب ق
دانستن این تمایز با تقسیمبندی ارزشهای مجاز و غیر مج از اساس ا نادرس ت اس ت ،ب ه تعبی ری
میتوان گفت توسل به تمایز معرفتی/غیر معرفتی نه تنها کافی نیست ،بلکه اصال الزم هم نیست.
مطابق این دیدگاه ،برای تشخی دخالتهای مشروع و نامش روع ارزشه ا در عل م نبای د ب ه
دنبا تمایز میان انواع مختلو ارزشها باشیم و سپس معلوم کنیم که دخال ت ک دام ن وع ارزش در
فعالیت علمی مجاز است و دخالت کدام نوع غیر مجاز .بلکه آنچه اهمی ت دارد ش کل اثرگ ذاری
ارزشها در کار علمی است ،به این معنا که باید به دنبا این باشیم که آیا این تأثیر به شکل مستقیم
است یا غیر مستقیم .داگال  ،در نهایت ،از شکلهای غیر مستقیم دخالت ارزشها در عل م دف اع
میکند.
در هر تصمیمگیری ،یک ارزش نقش مستقیم دارد اگر خود آن ارزش از جمله دالی ل اتخ اذ آن
تص میم باش د (داگ ال  ،۲۰۰۹ ،ص .)۹۶ب رای نمون ه ،اگ ر بپ ذیریم ک ه نظری ۀ بطلمیوس ی و
کوپرنیکی دربارۀ منظومۀ شمسی ،هر دو ،کفایت تجربی یکسانی داشتهاند و در انتخاب این نظری ه
در ق رن ش انزدهم ،ص ر نظ ر از انگیزهه ای احتم الی م ذهبی ی ا اجتم اعی ،س ادگی نظری ۀ
خورشیدمرکزی نقش داشته است ،آنگاه اینجا ارزش سادگی نقش مستقیم ایفا ک رده اس ت ی ا اگ ر
دانشمندی تصمیم بگیرد در میان دو نظریۀ رقیب نظریهای را برگز ین د ک ه پیشبینیه ای دقی قتری
دارد ،آنگاه دقت در پیشبینی نقش مستقیم در این تصمیمگیری داشته است.
در هر تصمیمگیری ،یک ارزش نقش غی ر مس تقیم دارد ،اگ ر دلیل ی باش د ب رای انتخ اب ی ا
وزندهی معیارهایی که در ارزیابی گز ینهها و اتخاذ تصمیم بهطور مستقیم نق ش دارن د (داگ ال ،
 ،۲۰۰۹ص .)۹۸−۹۶برای نمونه ،اگر در حوزۀ مکانیک کوانتومی مسئلۀ تصمیمگیری می ان تعبی ر
استاندارد یا تعبیر بوهمی را در نظر بگیرید ،هر دو نظریه پایۀ مشاهدتی یکسانی دارن د ،ام ا مز ی ت
تعبیر استاندارد وحدت با نظریات علمی دیگر (نس بیت خ اص) اس ت ،ح ا آنک ه برت ری تعبی ر
بوهمی محترم شمردن اصل علیت و موجبیتی بودن نظریه است .در این صورت ،اگر دانشمندی ب ه
واسطۀ ارزشهای مذهبی خود علیت و موجبیت را معیارهای مهمتری از وح دت و یکپ ارچگی ب ا
دیگر نظریات تلقی کند و بر همین اسا تعبیر بوهمی را انتخاب کن د ،در آن ص ورت ارزشه ای
مذهبی او نقش غیر مستقیم در این تصمیمگیری داشته است.
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داگال در تکمیل دیدگاه خود ،برداشت تازهای از مفهوم ارزش معرفتی به دست میده د .ب ه
عقیدۀ او از میان آن چیزهایی که بهعنوان ارزش معرفتی معرفی شدهاند ،بیشتر موارد ،مانند سادگی،
بارآوری ،وحدتبخشی و دامنۀ ربط مستقیمی با معرفت و صدق ندارند و درس تتر آن اس ت ک ه
اینها را «ارزشهای شناختی»1بخوانیم .اما معدود مواردی ه م هس تند ،مانن د س ازگاری درون ی و
کفایت تجربی که با هد غایی علم ،که از نگاه داگال  ،دستیابی به معرفت قاب ل اعتم اد اس ت،
ارتباط مستقیم دارند .به نظر داگال  ،اینها را اصال نباید ارزش خواند ،بلکه «معیاره ایی»2ابت دایی
و اساسی هستند که هر پژوهش علمی باید برآورده سازد .معیاره ای معرفت ی را نف س ارزش قائ ل
شدن برای خ ود عل م مط رح میکن د و دامن ه و چ ارچوب عل م را مش خ

میکنن د ،ن ه اینک ه

ارزشهایی باشند که درون خود علم تأثیرگذار باشند (داگال  ،۲۰۰۹ ،ص.)۹۶−۹۲
حا با در دست داشتن این مفاهیم و تمایزات ،داگال ادعای اساسی خود را ب ه ای ن ص ورت
مطرح میکند :ارزشها فقط در کارکردهای بیرونی (مانند انتخاب طرح پژوهشی ،انتخ اب روش و
انتخاب کاربرد نظریه) میتوانند نقش مستقیم مشروع داشته باشند و هرگاه پای ک ارکردی درون ی و
محتوایی در میان باشد (مانند تعبیر و تفسیر شواهد ،رد ی ا قب و فرض یه ،و انتخ اب نظری ه) ت أثیر
ارزشها همواره غیر مستقیم خواهد بود (داگال  ،۲۰۰۹ ،ص.)۱۰۲−۹۸
 .۶آیا تمایز میان ارزشها معرفتی و غیر معرفتی قابل دفاع است؟

پس از معرفی انواع مختلو کارکرد ارزشها در علم (کارکردهای بیرونی و درونی) ،اش اره ش د ک ه
هوادار آرمان علم غیر ارزشبار به تم ایزی در س احت ارزشه ا می ان ارزشه ای معرفت ی و غی ر
معرفتی متوسل شده و دیدگاه خود را به صورت این آموزه طرح کرده است که حفظ عینیت نظری ات
علمی فقط در صورتی امکانپذیر است که ارزشهای غی ر معرفت ی دخال ت درون ی ی ا محت وایی
نداشته باشند .سپس استدال های گوناگونی که مخالفان آرمان علم غیر ارزشب ار ،در اعت راض ب ه
تمایز میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی ارائه دادهاند ،معرفی و در نهای ت ه م نظری ۀ داگ ال
مطرح شد که سخن گفتن از این تمایز را ن ه ک افی میدان د و ن ه الزم ،در ع وض ب رای تش خی
دخالتهای مشروع و غیر مشروع ارزشها در نظریات علمی ،توجه به مستقیم یا غیر مستقیم بودن
نقش ارزشها را الزم میشمرد.
در مخالفت با دیدگاه داگال انتقادهایی مطرح ش ده اس ت .از جمل ه الی وت )۲۰۱۱(3اش اره
1. cognitive values
2. criteria
3. Elliot
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میکند به اینکه هم ماهیت تمایز م ورد اس تناد داگ ال می ان نقشه ای مس تقیم و غی ر مس تقیم
ارزشها و هم نقشی که قرار است این تمایز ایفا کند ،ابهام دارد.
انتقاد مهم دیگر به نظریۀ داگال از جانب استیل ( )۲۰۱۰است .او مدعی است با وجود آنکه
داگال تمایز میان ارزشهای معرفت ی و غی ر معرفت ی را غی ر ض روری میش مارد ،در نهای ت در
نظریهای که ارائه کرده است نمیتواند از توسل به شکلی از این تمایز پرهی ز کن د .دی دگاه داگ ال
اساسا متکی است بر تمایز میان ارزشها از یک سو و معیارهای پژوهش علمی قابل قبو از س وی
دیگر .ادعای اصلی داگال این است که فقط معیارهای معرفتی ،مانند سازگاری درون ی و کفای ت
تجربی ،میتوانند در ارزیابی و توجیه نظریات علمی نقش مستقیم داشته باشند ،اما استیل در اینجا
به این نکته اشاره میکند که به نظر میآید آنچه داگال معیار معرفتی میخواند همان نقشی را ایف ا
میکند که «ارزش معرفتی» در دیدگاه مدافعان آرمان علم غیر ارزشبار بازی میک رد .ر اهرا تنه ا
تغییری که به وجود آمده جایگز ینی «ارزش» و «معیار» است .داگال مدعی است اینجا فق ط ب ا
تغییر لفظ سروکار نداریم .دلیلی که برای این ادعا ارائه میدهد از این قرار است« :اینگونه فض ایل
معرفتی به طریق سلبی عمل میکنند و م دعاها و نظری اتی ک ه آنه ا را ب رآورده نمیس ازد ،ح ذ
میکنند .اما ارزشها ،برخال معیارها ،جنبههایی از علم هستند که بای د ب رای دس تیابی ب ه آنه ا
بکوشیم ،اما الزم نیست که در همۀ موارد کامال موجود باش ند .ب ه هم ین دلی ل ای ن ب ه اص طالح
«ارزشهای معرفتی» ،بیش از آنکه شبیه ارزش باشند ،معیارهایی هس تند ک ه تم ام نظری ات بای د
بتوانند آنها را برآورده کنند» (داگال  ،۲۰۰۹ ،ص.)۹۴
به نظر میآید دلیل داگال برای جدا ساختن معیارهای معرفتی از ارزشهای شناختی چن دان
قابل قبو نیست ،استیل نیز چنین عقیدهای دارد« :ارزشهایی که ب ا اه دا اساس ی عل م در ه م
تنیدهان د ب از ه م ارزش هس تند» (اس تیل ،۲۰۱۰ ،ص .)۲۵داگ ال در اینج ا توض یح چن دان
قانعکنندهای در دفاع از مدعای خود به دست نداده است ،اما راهرا دلیلی که برای متم ایز س اختن
معیارها از ارزشها دارد این است که معیارها به صورت قواع د مطل ق1عم ل میکنن د ،ح ا آنک ه
ارزشها شکل قاعدۀ مطلق ندارند ،بلک ه دارای درج ات مختل و هس تند و اص طالحا ب ه ش کل
شاخ تصمیمگیری2نقش ایفا میکنند ،یعنی صرفا بر پایۀ آنها نمیتوان تصمیمی مطل ق ب رای رد
یا قبو یک نظریه اتخاذ کرد.
در مخالفت با دیدگاه داگال  ،دربارۀ وجود قواعد مطلق در فرایند تصمیمگیری دربارۀ پ ذیرش
1. categorical rules
2. decision vector
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یا رد نظریهها ،دو دلیل میتوان ارائه داد :یک دلیل تاریخی و یک دلیل فلسفی .اگر ب ه رون د انج ام
پژوهش علمی در مراحل مختلو با دقت نظر بیشتر توجه کنیم ،درمییابیم که به سختی میتوان از
وجود قاعدهای مطلق در فرایند تصمیمگیری دربارۀ پذیرش یا رد نظریهها س خن گف ت .داگ ال ،
مشخصا ،از دو مورد بهعنوان معیار معرفتی نام برده است :س ازگاری درون ی و کفای ت تجرب ی .در
مورد کفایت تجربی ،نمونههای فراوانی در تاریخ علم میتوان یافت که نظریه با وجود فقدان کفایت
تجربی (با در نظر داشتن مش اهدات فعل ی) ی ا از دس ت دادن کفای ت تجرب ی (ب ا اض افه ش دن
مشاهدات تازه) همچنان مقبولیت خود را در جامعۀ علمی حفظ کرده است .نمونهای مشهور از این
مورد حفظ نظریۀ گرانش نیوتنی با وجود آگاهی از مغ ایرت پیشبینیه ای نظری ه در م ورد مس یر
اورانو با مشاهدات انجام شده است .حتی در مورد سازگاری درونی هم میتوان مواردی یافت که
با در نظر داشتن مالحظات دیگر از جمله کفایت تجرب ی ،س ادگی ،وحدتبخش ی و ...مص الحه
صورت گرفته است؛ مثال اینکه پذیرفتهایم ،نور در عین حا هم ماهیت م وجی دارد ،ه م ماهی ت
ذرهای ،تامس کوون هم به شکلی این مسئله را بیان میکند .او تأکید دارد که ب رای پیش رفت عل م،
مطابق الگو یی که در تاریخ مشاهده میکنیم ،ضروری است نوعی فرایند تصمیمگیری وجود داشته
باشد که امکان اختال نظر عقالنی میان افراد مختلو را فراهم کند ،اما وجود الگوریتم مشترک ی ا
قواعد مطلق برای تصمیمگیری امکان چنین اختال نظری را از میان میب رد .اگ ر چن ین قواع دی
وجود داشت ،همۀ دانشمندان در هر لحظ ه از زم ان تص میم مش ابهی اتخ اذ میکردن د (ک وون،
 ،۱۹۷۷ص.)۳۳۲
دلیل دیگری که در مخالفت با وجود قواعد مطلق در فرایند تص میمگیری درب ارۀ پ ذیرش و رد
نظریات علمی میتوان ارائه کرد آموزۀ کلگرایی تأییدی است .مطابق این آموزه ،نظریات علم ی ب ه
صورت مشترک در برابر آزمونهای تجربی س نجیده میش وند .ه یچ نظری ۀ علم یای ب ه تنه ایی
نمیتواند گزارهای مشاهدتی نتیجه دهد ،بلکه در کنار نظری ۀ جدی د ،انب وهی از فرض یات کمک ی
منتج از نظریات تثبیت شدۀ پیشین و همینطور گزارههای مشاهدتی دیگر ،در قالب ش رایط اولی ه،
نیاز است تا بتوان از نظریۀ جدید گزارههای مشاهدتی استنتاج کرد ،اگر این گزارههای مش اهدتی در
آزمون تجربی تأیید یا رد شوند ،کل مجموعۀ یاد شده ،و نه فقط نظریۀ جدید ،تأیید یا رد شده است.
بنابراین ،به تعبیری میتوان گفت استدال مشهور کلگرایانهای که علیه ابطا گرایی پ وپری مط رح
شده استداللی است که نشان میدهد قاع دۀ مطلق ی در فراین د تص میمگیری درب ارۀ رد نظری ات
علمی وجود ندارد.
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 .۷آموزۀ تعین ناقص و تمایز میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی

استدال های مخالفان آرمان علم غیر ارزشبار را میتوان از حیث سلبی یا ایجابی بودن به دو دسته
تقسیم کرد .هد دستهای از این استدال ها نشان دادن نواق آرمان عل م غی ر ارزشب ار اس ت،
مانند استدال در دف اع از بیاعتب اری تم ایز می ان ارزشه ای معرفت ی و غی ر معرفت ی .اینگون ه
استدال ها نشان میدهند که چرا ممکن نیست ارزشهای غیر معرفت ی دخال ت محت وایی نداش ته
باشند ،از همینرو ،میتوان این استدال ها را سلبی خواند.
اما دستهای دیگر از استدال ها هست که میکوشند نشان دهند چرا الزم اس ت ک ه ارزشه ای
غیر معرفتی دخالت محتوایی داشته باشند ،تا به حا سه نوع استدال ایجابی مط رح ش ده اس ت:
استدال بر پایۀ مردود بودن تمایز معنایی می ان جم الت ن ارر ب ه ام ور واق ع و جم الت ارزش ی
(دوپ ره ،)۲۰۰۷1،اس تدال براس ا ریس ک اس تقرایی (رادن ر۱۹۵۳2،؛ داگ ال  ،)۲۰۰۹ ،و
استدال بنا به تعین ناق نظریه به وسیلۀ شواهد (هوارد.)۲۰۰۶3،
این سه استدال  ،با وجود تفاوتهایی که با هم دارند ،همگی بر پایۀ آموزۀ تعین ناق نظریه به
وسیلۀ شواهد استوارند و آن را پیشفرض میگیرند ،یا به تعبیر بید  ،)۲۰۱۳(4،اس تدال او و دوم
حالت خاصی از استدال سوم هستند .صر نظر از ررایو و دقایق ،نکتۀ اص لی م ورد اش اره در
این استدال ها بهطور خالصه از این قرار است :بنا به آم وزۀ تع ین ن اق  ،مجموع ۀ ک ل ش واهد
تجربی نمیتوانند نظریۀ واحدی را متعین سازند ،از همینرو و برای پر کردن ای ن ش کا منطق ی،
الزم است که ارزشهای غیر معرفتی وارد شوند تا بتوانیم تص میم بگی ریم ک ه از می ان دو ی ا چن د
نظریۀ رقیب ،که همگی با شواهد تجربی تطابق دارند ،کدام نظریه را باید برگز ینیم.
برخی از مخالفان آرمان علم غیر ارزشبار که در مخالفت با این آموزه ب ه م ردود ب ودن تم ایز
میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی استناد میکنند ،در دفاع از نظریۀ ایجابی خ ود درب ارۀ نق ش
ارزشها در فعالیت علمی به یکی از سه استدال پیشگفته متوسل میشوند .برای نمونه ،داگ ال
( )۲۰۰۹ ،۲۰۰۳استدال بر پایۀ ریسک استقرایی را مطرح میکند.
اما ادعایی که در این بخش از آن دفاع میشود ،این است که قو به آموزۀ تعین ن اق

مس تلزم

پذیرش نوعی از تمایز میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی است .در این صورت ،اگر بپذیریم که
سه نوع استدال یاد شده (استدال ب ر پای ۀ رد تم ایز گزارهه ای ح اکی از ام ر واق ع و گزارهه ای
1. J. Dupré
2. R. Rudner
3. D. Howard
4. J. Biddle
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ارزشی ،استدال بنا به ریسک استقرایی و استدال بنا به تعین ناق ) ،همگی آموزۀ تعین ن اق

را

پیشفرض میگیرند ،پس همۀ مدافعان این استدال ها باید ب ه ص ورتی از تم ایز می ان ارزشه ای
معرفتی و غیر معرفتی متعهد باشند.
بنا به تقسیمبندی کیچر1،از آموزۀ تعین ناق سه خوانش میتوان داش ت :تع ین ن اق گ ذرا،
تعین ناق دائمی و تعین ناق کلی .تعین ناق گذرا بیانگر آن است که برخی نظریات را منط ق
و شواهد تجربی فعال موجود ،بهطور ناق متعین میسازد .تعین ن اق دائم ی میگو ی د :برخ ی
نظریات را منطق و کل شواهد ممکن ،یا دستکم کل شواهدی که علیاالصو برای دانشمند قاب ل
دسترسی است ،بهطور ناق
تعین ناق

متعین میکند و مطابق آموزۀ تعین ناق

کلی ،هم ۀ نظری ات دچ ار

دائمی هستند (کیچر ،۲۰۰۱ ،ص .)۳۱−۳۰روشن است که آموزۀ تع ین ن اق

گ ذرا

ادعای ضعیوتری را در مقایسه با دو خوانش دیگر مطرح میکند .بید ( )۲۰۱۳مدعی است برای
نشان دادن نقش ارزشهای غیر معرفتی در ارزیابی معرفتی نظریات علمی توس ل ب ه هم ین ش کل
ضعیوتر از تعین ناق کفایت میکند.
دربارۀ درستی این ادعا بحث نمیکنیم ،چون صر نظر از اینکه منتق د آرم ان عل م ارزشب ار
برای بیان استدال خود به کدام صورت از تعین ناق باید اتکا کند ،نکت های ک ه در اینج ا و ب رای
بحث حاضر اهمیت دارد ،توجه به وجه ایجابی آموزۀ تعین ناق است .معموال وقتی ک ه از تع ین
ناق نظریه به وسیلۀ شواهد سخن به میان میآید ،فقط به این موضوع توج ه میش ود ک ه ش واهد
تجربی (اعم از شواهد موجود یا کل شواهد ممکن) ،انتخاب یک نظریه واحد را میسر نمیگرداند.
برداشتی که عموما از این آموزه وجود دارد این است که بهطور کلی نوعی عدم قطعیت در نظری ات
علمی هست و به این ترتیب عینیت علم به چالش کشیده میشود و نگاه شکاکانه قوت میگیرد .ب ا
توجه به توضیحاتی که دربارۀ مفهوم عینیت در انتهای بخش  ۲ارائه شد ،به نظر میآید ،تعین ناق
نظریات علمی تهدیدی برای عینیت معرفتی نظریات علمی ب ه ش مار میآی د .چ ون اگ ر بپ ذیریم
شواهد تجربی انتخاب یک نظریۀ واحد را میسر نمیکن د ،پ س نظری های ک ه دانش مند در نهای ت
بهعنوان محصو پژوهش خود معرفی میکند ،تماما متکی بر شواهد تجربی نیس ت و ت ا ان دازهای
هم متأثر از سوگیریهای شخصی یا دیدگاه خاص خود اوست.
اما وجه دیگر مسئله ،که غالبا نادیده گرفته میشود ،این است که در تعین ناق  ،سخن از عدم
تعین نیست ،بلکه به هر حا نوعی تعین ،ولو ناق  ،در کار است .درس ت اس ت ک ه ی ک نظری ۀ
واحد متعین نمیشود ،اما دایرۀ نظریات مجاز به شکلی محدود خواهد شد ،البته منظور از مح دود
1. P. Kitcher
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بودن دامنۀ نظریات مجاز متناهی بودن شمار آنها نیست .ممکن است نظریات رقی ب ،ک ه کفای ت
تجربی همانند دارند ،بیشمار باشند .اما باز هم در این حالت محدودیتی روی مجموع ۀ نظری ات
مجاز اعما شده است ،به این معنی که بیشمار نظریه هست که در این مجموعه قرار ندارد.
به همین مفهوم حداقلی میتوان به وجود ارزشهای معرفت یای قائ ل ش د ک ه دامن ۀ نظری ات
مجاز را محدود میکند .پیشتر در بیان صورت آموزۀ تعین ناق  ،اشاره ش د ک ه «منط ق و ش واهد
تجربی» نمیتوانند نظری ۀ واح دی را مش خ کنن د .مط ابق مح دودترین تعبی ر ،قی ود منطق ی
دستکم «سازگاری درونی» را شامل میشود .بنابراین ،ب ه نظ ر میآی د ک ه «س ازگاری درون ی» و
«کفایت تجربی» ،یعنی همان دو موردی که داگال با نام معیار معرفتی معرفی میکن د ،در آم وزۀ
تعین ناق

بهعنوان قیودی که دامنۀ نظریات مجاز را محدود میکنند ،پیشفرض گرفته شدهاند .اما

همانگونه که در بخش  ۶بیان شد ،سازگاری درونی و کفایت تجربی ب ه ص ورت قواع د مطل ق در
فرایند تصمیمگیری دربارۀ پذیرش یا رد نظریات نقش ندارند ،بلکه اینها شاخ های تص میمگیری
(البته شاخ هایی بسیار مهم و با وزن باال) هستند که در کن ار ارزشه ای معرفت ی دیگ ر ،مانن د
وحدتبخشی ،قدرت پیشبینی ،بارآروی ،سادگی و ...قرار میگیرند و در نهایت با مص الحه می ان
همۀ آنها در مورد دامنۀ نظریات مجاز تصمیمگیری میشود .پس به نظر میآید بیان بهتر آموزۀ تعین
ناق به این صورت باشد که «شواهد تجربی موجود (ممکن) به هم راه ک ل ارزشه ای معرفت ی
نمیتوانند برخی (کل) نظریات علمی را بهطور کامل متعین سازند».
در نتیجه ،اگر منتقد آرمان علم غیر ارزشبار در استدال خود به آموزۀ تعین ن اق

اتک ا کن د،

نوعی تمایز میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی را پذیرفته است .البته شاید نتوان از اینجا تعریو
دقیقی از مفهوم «ارزش معرفتی» نتیجه گرفت یا مصادیق اینگونه از ارزش را دقیق مش خ ک رد،
اما با توجه به اینکه در تعین ناق  ،مجموعۀ نظریات رقیب هر یک نامزد ص دق هس تند ،میت وان
گفت قیدهای محدودکننده یا ارزشهای دخیل در مشخ کردن دامنۀ تع ین ن اق راهنم ای ب ه
صدق هستند .پس بهعنوان تعریفی کلی ،ارزشهای معرفتی را میتوان ارزشهایی معرفی ک رد ک ه
راهنمای به صدق هستند یا صدق را غایت مطلوب میشمارند.
با در دست داشتن همین چارچوب کلی ،و با در نظر گرفتن انتقادهای مطرح ش ده در رد تم ایز
میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی که در بخش  ۴بیان شد ،میتوان تعریو دقی قتری از ارزش
معرفتی به دست داد که از انتقادهای یاد شده در امان باشد .استیل ( )۲۰۱۰چنین تعریف ی را ارائ ه
داده و به انتقادها نیز به خوبی پاسخ گفته است .مطابق تعریو او ،ارزش معرفتی ارزشی اس ت ک ه
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بهطور کلی دستیابی به صدق را تس هیل میکن د و دو ن وع ذات ی1و غی ر ذات ی2دارد .ارزش معرفت ی
ذاتی است ،اگر مقوم صدق باشد یا برای رسیدن به صدق ض روری باش د ،مانن د کفای ت تجرب ی.
ارزش معرفتی غیر ذاتی است ،اگر خود آن ارزش ب رای دس تیابی ب ه ص دق ض روری نباش د ،ام ا
دستیابی به صدق را به صورت غیر مستقیم و از طریق باال بردن کارایی پژوهش علمی تسهیل کن د.
در واق ع ،اینگون ه ارزشه ا میتوانن د وس یلهای ب رای رس یدن ب ه ص دق باش ند ،مانن د قابلی ت
آزمونپذیری نظریه یا س ادگی .ب ر پای ۀ ای ن تعری و میت وان در مواجه ه ب ا ه ر ارزش ی ا معی ار
تصمیمگیریای که هنگام انتخاب یا ارزیابی نظریات علمی مطرح میشود ،ای ن پرس ش را مط رح
کرد که آیا این ارزش یا معیار دستیابی به صدق را (مستقیم یا غیر مستقیم) تسهیل میکند ی ا خی ر.
برای نمونه ،در مورد گز ینههایی که ،معم وال ،ب هعنوان ارزش معرفت ی از آنه ا ن ام میبرن د ،مانن د
کفایت تجربی ،سازگاری ،دامنه ،سادگی ،بارآوری ،قدرت وحدتبخشی ،توان تبیین ی ،و ق درت و
دقت در پیشبینی میتوان نشان داد که چگونه برآورده شدن ای ن معیاره ا ب هطور مس تقیم ی ا غی ر
مستقیم راهنمای به صدق میتواند باشد .اینها همان ارزشهایی هستند که دامنۀ تعین ناق  ،یعنی
مجموعۀ نظریات رقیبی را معین میکنند که برای گز ینش از میان آنها ن اگز یر از اتک ا ب ه معیاره ا و
ارزشهای غیر معرفتی هستیم.
نکتۀ بسیار مهمی که در مورد این تعریو باید در نظر داشت این اس ت ک ه منظ ور از ص دق و
دستیابی به صدق ،صرفا نظریات صادق نیست ،بلکه هر گزارۀ صادقی ذیل این تعری و میگنج د.
بنابراین ،توانایی انجام پیشبینی دقیق نمونهای از ارزش تسهیلکنندۀ دستیابی به صدق است ،چون
پیشبینی دقیق ،صادق یا تقریبا صادق است .به این ترتیب ،حت ی اگ ر نس بت ب ه نظری ات علم ی
واقعگرا نباشیم و نظریات علمی را صادق یا تقریب ا ص ادق ن دانیم ،ب از ه م تعریف ی ک ه از ارزش
معرفتی ارائه کردیم ،میتواند کارایی داشته باشد.
نکتۀ دیگر این است که با اتکا به تعریو پیشگفته میتوان به انتقادهای وارد شده ،به تمایز میان
ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی پاسخ گفت .در پاسخ به انتقاد مرب وط ب ه ابه ام و اخ تال نظ ر
دربارۀ مصادیق ارزشهای معرفتی ،میتوان گفت که اختال نظر در کاربرد یک مفهوم و تشخی
مصادیق آن ضرورتا به معن ای م بهم ی ا ن امعتبر ب ودن آن مفه وم نیس ت .گ اهی تعری و دقی ق و
مشخصی از یک مفهوم وجود دارد ،اما تشخی مصادیق آن ،به و یژه در موارد مرزی دشوار است.
مثال در معرفتشناسی تمایز میان معرفت پیشینی و پسینی تعریو کامال دقی ق و روش نی دارد ،ام ا
1. intrinsic
2. extrinsic
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دربارۀ اینکه معرفت به کدام گزارهها پیشینی است و کدامها پسینی اختال نظر فراوان است یا م ثال
بسیاری هستند که نظریۀ تطابقی صدق را میپذیرند ،اما دربارۀ گزارهه ای ص ادق (یعن ی مص ادیق
مفهوم صدق) و راههای تشخی آن اختال نظر دارند .بهطور کلی دقت یا روشنی تعریو مفه وم
غیر از امکان یا سهولت تشخی مصادیق آن است.
در پاسخ به اعتراض دیگر که ادعا میکرد جدا ساختن امر اجتماعی از امر معرفتی غی ر ممک ن
است ،باید گفت که با در نظر گرفتن تعریو ارائه شده از ارزش معرفتی و ان واع آن ،نقط ۀ مقاب ل و
متضاد امر معرفتی اصال امر اجتماعی نیست ،بلک ه ارزش معرفت ی در تض اد ب ا ارزشه ایی ق رار
میگیرد که دستیابی به صدق را تسهیل نمیکنند ،یا به این دلیل که بهطور کل ی ارتب اطی ب ا ص دق
ندارد یا به این دلیل که مانع دستیابی به صدق میش وند .مه م اس ت توج ه داش ته باش یم ک ه ه م
ارزشهای معرفتی و هم ارزشهای غیر معرفتی معموال سرچشمۀ اجتماعی دارند (استیل،۲۰۱۰ ،
ص.)۲۳−۲۲
دو انتقاد دیگری که مطرح شد به ترتیب سودمندی و اهمیت تمایز می ان ارزشه ای معرفت ی و
غیر معرفتی را در بررسی رابطۀ علم و ارزشها به چالش میکشند ،نه اینک ه خ ود تم ایز را م ردود
بشمارند .در ادامه و بهعنوان نکتۀ پای انی ،درب ارۀ ض رورت و اهمی ت توج ه ب ه تم ایز ارزشه ای
معرفتی و غیر معرفتی بحث میشود.
وقتی که سودمندی ارزشهای معرفتی هنگام تصمیمگیری ،دربارۀ پذیرش یا رد نظری ات م ورد
تردید قرار میگیرد ،معموال ای ن برداش ت وج ود دارد ک ه ارزشه ای معرفت ی نمیتوانن د فراین د
تصمیمگیری را تا نقطۀ پایان و رس یدن ب ه تص میم قطع ی درب ارۀ نظری ۀ موج ه ه دایت کنن د ،از
همینرو ،این ارزشها بهعنوان شاخ تصمیمگیری سودمندی چندانی ندارند ،اما هم انطور ک ه
پیشتر اشاره شد ،نقش مهم ارزشهای معرفت ی در مش خ ک ردن دامن ۀ تع ین ن اق ی ا تعی ین
مجموعۀ نظریات مجاز را نباید نادیده گرفت .از این واقعی ت ک ه ب ا اتک ا ب ه ارزشه ای معرفت ی،
بهعنوان شاخ تصمیمگیری ،نمیتوانیم به تصمیم قاطعی دربارۀ نظریۀ مطلوب برسیم ،نمیت وان
نتیجه گرفت ارزشهای معرفتی در این فرایند تصمیمگیری نقش مهمی ندارند ،البته با پذیرش ای ن
مقدمه آرمان علم ارزشبار نفی میشود ،چون با قبو عدم کفایت ارزشهای معرفتی برای ارزیابی
نظریات ،مدافع آرمان علم غیر ارزشبار دیگر نمیتواند مدعی شود ک ه فق ط ارزشه ای معرفت ی
باید در ارزیابی محتوای نظریات دخالت داشته باشند .اما ه ر ان دازه ه م ک ه دامن ۀ تع ین ن اق
گسترده باشد ،یا به سخن دیگر ،ش مار نظری ات رقیب ی ک ه ب ه لح اظ ارزشه ای معرفت ی برت ری
آشکاری بر یکدیگر ندارند ،فراوان باشد ،باز هم نمیتوان فایدۀ ارزشهای معرفت ی را ،ب ه و ی ژه در
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حذ بیشمار نظریۀ کاذب ،انکار کرد.
مرتبط با همین اعتراض دربارۀ غیر سودمند بودن ارزشهای معرفتی ،این بحث نیز مط رح ش د
که اصال لزومی ندارد به تمایز میان ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی ت وجهی داش ته باش یم .آنچ ه
ضرورت دارد توجه به مستقیم یا غیر مستقیم ب ودن ش کل اثرگ ذاری ارزشه ا در فراین د ارزی ابی
نظریات علمی است ،نه معرفتی یا غیر معرفتی بودن نوع ارزش .اما مهمترین دلیل ض رورت توج ه
به تمایز ارزشهای معرفتی و غیر معرفتی حفظ عینیت نظریات علمی است.
ادعایی که اینجا از آن دفاع میشود این است که در ارزیابی نظریات علم ی ،ت أثیر ارزشه ای
غیر معرفتی تا جایی مجاز است که با ارزشهای معرفتی در تعارض قرار نگیرن د .مس تقیم ی ا غی ر
مستقیم بودن شکل اثرگذاری ارزش در این مسئله دخالتی ندارد .دلیل این ادعا ه م ای ن اس ت ک ه
هد اصلی انجام پژوهش علمی دستیابی به صدق است ،بنابراین ،ارزشهای ممتاز در اینگونه از
فعالیت ارزشهایی هستند ک ه راهنم ا ب ه س وی ص دق باش ند ،یعن ی مط ابق تعری و م ا هم ان
ارزشهای معرفتی .حا اگر دخالت ارزشی غی ر معرفت ی در تص میمگیری درب ارۀ پ ذیرش ی ا رد
نظریهای مانعی در راه رسیدن ب ه نظری ه ص ادق باش د ،غی ر مس تقیم ب ودن ای ن دخال ت موج ب
مشروعیت آن نمیشود .در نهایت ،باید گفت که اگر بخواهیم به نوعی عینیت در نظریات علمی (با
وجود اثرگذاری ارزشها) قائل باشیم ،یعنی اگر بخواهیم معرفت علمی را نوعی معرفت ب ه جه ان
مستقل از ذهن بدانیم که ب رای ه ر کس ی در ه ر زم ان و مک انی و ب ا ه ر پیشزمین ۀ ت اریخی و
فرهنگیای ،اصوال قابل دسترسی است ،باید تمایزی میان ارزشها و به دنبا آن تم ایز ی ا اول و یتی
در مورد شکل تأثیرگذاری ارزشها قائل باشیم.
 .۸جمعبندی و نتیجهگیری

مطابق آرمان علم غیر ارزشبار ،در ارزیابی نظری ات علم ی ،فق ط ارزشه ای معرفت ی میتوانن د
دخیل باشند .هواداران آرمان علم غیر ارزشبار دریافته بودند که تأثیر ارزشها در عل م را نمیت وان
انکار کرد ،از همینرو ،برای تعیین حدود و ثغور این اثرگذاری ،ابتدا کارکرد بیرونی و غیر محت وایی
ارزشها را از کارکرد درونی متمایز کردن د .از س وی دیگ ر ،در ح وزۀ ارزشه ا ،می ان ارزشه ای
معرفتی و غیر معرفتی تمایز قائل شدند ،سپس آرمان علم غی ر ارزشب ار را ب ه ص ورت ای ن آم وزه
مطرح کردند که برای حفظ عینیت عل م ،فق ط ارزشه ای معرفت ی هس تند ک ه میتوانن د ک ارکرد
محتوایی داشته باشند .در مقابل ،مخالفان آرمان علم غیر ارزشبار ،که عقیده داشتند تأثیر ارزشها
در نظریات علمی ساختار پیچیدهتری دارد ،مدعی شدند اصال تمایز میان ارزشهای معرفتی و غیر
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معرفتی معتبر نیست و مدافع آرمان عل م غی ر ارزشب ار نمیتوان د ب ا مح دود ک ردن دامن ۀ نق ش
ارزشهای غیر معرفتی به تأثیرات غیر محتوایی ،نوعی «خلوص معرفتی» را ب رای نظری ات علم ی
حفظ کند .اما مهمترین استدال مخالو آرمان علم غیر ارزشبار برای دفاع از دیدگاه خود درب ارۀ
لزوم دخالت محتوایی ارزشها در نظریات علمی ،توسل به آم وزۀ تع ین ن اق اس ت و اش اره ب ه
شکا منطقی میان شاهد و نظریه که باید با دخالت ارزشها پر شود .نشان دادیم که پذیرش آم وزۀ
تعین ناق  ،مستلزم قو به وجود گروه ممتازی از ارزشها در میان ارزشه ای م ؤثر در محت وای
نظریات علمی است که میتوان آنها را ارزشهای معرفتی خواند .در واق ع ،بای د گف ت اگ ر می ان
صدق و دیگر اهدافی که از طریق فعالیت علمی و کاربردهایش ،احتماال ،دنبا میش ود ،تم ایزی
قائل باشیم ،ناچار باید میان ارزشها و هنجارهای راهنم ای ب ه ص دق ک ه در ک ار علم ی بای د ی ا
میتوانند دخالت کنند و دیگر ارزشهای دخیل در کار علمی نیز تمایز قائل بود.
دفاع از تمایز میان ارزشهای معرفتی و دیگر ارزشها و تأکید بر آن اهمیت دارد؛ زی را اگ ر ب ه
چنین تمایزی در ساحت ارزشها معتقد باشیم و برای ارزشهای معرفتی اولو ی ت اثرگ ذاری قائ ل
شو یم ،تأثیر ارزشهای غیر معرفتی در ارزیابی محتوایی نظریات در دامنۀ نظریاتی محدود خواه د
ماند که به لحاظ ارزشهای معرفتی ،اوال ،نظریات ارزشمندی محسوب میشود (یعن ی ب ه ص دق
نزدیکترند1یا گزارههای صادق زی ادی نتیج ه میدهن د) و ثانی ا ،برت ری قاب ل ت وجهی نس بت ب ه
یکدیگر ندارند .از همینرو ،ت أثیر ارزشه ای غی ر معرفت ی نمیتوان د عینی ت نظری ات علم ی را
خدشهدار کند ،چون در مورد نظریهای که بهعنوان محصو نهایی پژوهش دانشمند معرفی میشود،
نمیتوان گفت که بهطور کلی برای هر کسی در موقعیت جغرافیایی و فرهنگی قابل دستر نیست.

 .1دربارۀ نزدیکی به صدق یا واق نمایی دیدگاههای مختلفی بیان شده است ،از جمله دیدگاه پوپری (پوپر ،)1959 ،دیتدگاه
جهانهای ممکن ،دیدگاه سلسلهمراتب انواع و ...که در اینجا مجال بحث آن نیست .اجماال همته کستانی کته در متورد
نظر یات علمی دیدگاه واق گرایانه دارند ،شکلی از مفهو تقرب به صدق را برای نظر یات علمی میپذیرند.
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