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 One of the legacies of logical positivists is the value-
free ideal of science that implies, inter alia, that facts 
and values are dichotomous; the fact-value dichotomy 
thesis. Both of the doctrines have been criticized by 
philosophers and sociologists of science during the last 
decades, and many case studies have been carried out 
to undermine them. There have been serious objections 
raised against the doctrines in social sciences. Some of 
the objections have been posed by James Bohman and 
Charles Taylor. Bohman believes that all theories in 
social sciences have critical aspects as well as 
explanatory ones, and so, they are evaluative as well as 
descriptive. Taylor, too, believes that any theory in 
political science has two inter-related parts: an 
explanatory framework and a set of some value 
positions. In this paper, by criticizing Bohman’s and 
Taylor’s arguments, I aim to show that criticism may 
not be a part of science qua science. I also suggest that 
those values that are considered to be the critical part 
of a social scientific theory may be regarded as its 
technological products.  
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انتقادی دیدگاه جیمز بوهمن وچارلز تیلور دربارۀ رابطۀ علم و از تبیین تا نقد: بررسی 

 ها در علوم اجتماعی ارزش
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 اطالعات مقاله   چکیده

آموزۀ علم رهاا از ارز  های منطقی در فلسفۀ علم،  های پوزیتیویست یکی از میراث
هاا در  باشا.  هار دوی ایام آموز  است که مستلزم آموزۀ دوپارگی واقعیاتاارز  می

انا. و بارای رد   شناسان علم قارار گرفته های اخیر مورد انتقاد فیلسوفان و جامعه دهه
های مختلفی انجام ش.  است  در علوم اجتماعی مخالفان علم رهاا  آنها، موردکاوی

تر هساتن.  جیماز باوهمم و  دوپارگِی واقعیتاارز  ُپرتع.ادتر و سرساختاز ارز  و 
شامار  ها در علاوم اجتمااعی به توان از مخالفان سرسخت ایم آموز  چارلز تیلور را می

های اجتماعی صرفًا تبیایم ممعطاو   آورد  بوهمم بر ایم باور است که کارکرد نظریه
هاای رایاد در جامعاه  آنهاا، نقا. ارز به واقعیت( نیست، بلکه کارکرد محتی اصلِی( 

توان خالی از ارز  دانسات،  است  تیلور نیز بر ایم باور است که علوم سیاسی را نمی
کننا. کاه مولاو   های مختلف در علوم سیاسی نق.هایی را مطار  می بلکه نظریه

ان.   تنی.  های تبیینی درهم ها هستن. و با آن چارچوب های تبیینی آن نظریه چارچوب
های بوهمم و تیلور نشان ده. که چرا  در ایم مقاله تال  ش.  است تا با نق. دی.گا 

های علمای  توان نقش نظریه توان. بخشی از علم باش.؛ همچنیم چگونه می نق. نمی
ها دانست، نه بخشی از خاوِد  های اجتماعی را نتیجه فناورانۀ آن نظریه در نق. ارز 

 ها  آن نظریه

  
 1401ا01ا11: یافتدر  یختار 
 1401ا03ا8 :یرشپذ یختار 

 
  :یدیواژگان کل

 ،علم رها از ارز 
 ،اارز یتواقع یدوپارگ

 ،ییمتب
 ،نق.
 تینیع
 

 مقاله علمی ا پژوهشی
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 مقدمه

در قالا  ساه  تاوا  یهاا را ما علم باا ارشش ۀرابط رسد ینظر م به
 ایاکارد  الا ( آ ی)و نه لزومًا مستقل اش هام( بررسا یپرسش کل

توسا  آنااا،  یورش علم ندیفرامورد قبول دانشمندا  در  یها ارشش
 ،یکاار ۀنایپژوهش و اکتشاف )شاامل انتخااز شم ۀچه در مرحل

 ه،یااتوج ۀ( و چااه در مرحلاایعلماا یهااا و روش یپژوهشاا ۀبرناماا
گاهانااه  یعلماا یها هیاانظر رش  یپاا  ایااو  یابیااارش  ایاا)خودآ

گاهانه( اثر م باار  ارشش علام یمحتواا ایاز( آ گ ارناد  یناخودآ
 یها هیاکار دانشامندا  )هماا  نظر جهینت ایآ گر،ید ا یاست  به ب

 ایاا انااد تیواقع ۀکننااد ا یب ی  فیتوصاا یهااا ( صاارفًا گزارهیعلماا
 یها هیاشاده اسات کاه در واقار نظر دهیدر آناا تن زین ییها ارشش

هم دارناد   یزیتجو ۀجنب رو نیو اش ا کنند یم جیآناا را ترو یعلم
را به همراه  ییها ارشش یعلم یها هینظر یکاربرد یها جنبه ایپ( آ

 نیاو ارشش( اش ا 1تیاواقع ایا) ارشش و علام ۀرابطا یبررس دارند 
 4،ریناپا  کیو تفک 3دهیتن درهم ایهستند  2دو دوپاره نیا ایجات که آ

 کاااردیعلااام و ارشش اسااات  رو ۀپرساااش دوم در رابطااا یبررسااا
نشا  دهند  مسئله آ  است که نیدر قبال ا یمنطق یها ستیویتیپوش

معناا  نیابه ا چسبد؛ یبر علم نم یارشش انگ   چیه انه،یبه طور عام
است  البتاه  یارشش ۀاش جنب یدارد و خال یواقع ۀکه علم، تناا جنب

ها فراتر اش آ  است  در مورد ارشش یمنطق یها ستیویتیپوش دگاهید
دارناد و اش  5(ی)شخصا یذهنا ۀهاا جنبا باورند که ارشش نیو بر ا

به نفر آناا و نه ضاد آناا   توا  یدر واقر نه م ستند؛یموجه ن رو نیا
 کاردیرو نیاا(  Carnap, 1996, p.23-26استدالل کرد )ر ک  

ی  افراط
آناا  کردیها بر رو در قبال ارشش یمنطق یها ستیویتیپوش 6

افکناده و اللا   هیها سا اش ارشش یعلم یها هیبود  نظر یدر عار
هاا( باا  علم و ارشش و موجه نبود  ارشش ی)دوپارگ دگاهیدو د نیا
و  ستندین یکی دگاهیدو د نیکه ا یاند؛ در حال چوز رانده شده کی

 رساد ی)دوم( آناا چندا  مقبول به نظر نم تر یافراط دگاهیهرچند د
 مقاله قابل دفاع است  نیا لینخست آناا با تحل دگاهیو د

                                                           

1. fact 

2 .dichotomous 

3. entangled 

4 .inseparable 

5. subjective 

6. radical 

 در هاا ارشش اش یعلما یها هیانظر نبود  ای بود  یعار مسئله
  اسات یعلما یهاا حوشه ریساا اش تار یجد یاجتماع علوم ۀحوش

در فصل پنجم کتاز  ،ییکایآمر لسوفی(، ف1991) 7بوهمن مزیج
 دگاهیاااد مقابااال یدگاهیاااد یاجتمووو ع علوووا  دیوووجد ۀفلسووو 

 اش یعلماا یها هیاانظر بااود  یعااار در یمنطقاا یها سااتیویتیپوش
 جازم نیتار یجاد او، نظار براساا   اسات کارده اتخاذ ها ارشش
 یاش ارشش و در پا تیواقع 8زیتما ،یاجتماع علوم در ییگرا تجربه

کاار  جهیباور است که نت نیاست  او بر ا 10اش نقد 9نییتب زیآ ، تما
و ارشش اسات؛  تیااش واقع یا زهیاآم یدانشمندا   علاوم اجتمااع

را  ییها دهیابه طاور همزماا  هام پد یاجتماع یها هینظر نیبنابرا
 ۀکاه جنبا یا هیو هر نظر کنند یها را نقد م ارشش یو هم برخ نییتب
اگار  یخواهاد داشات؛ حتا زیان یانتقااد ۀجنب ریدارد ناگز ینییتب

 یا یرا طرح کرده، اش هرگونه قضاوت ارشش هیکه آ  نظر یدانشمند
 نیبر ا زین ،ییکانادا لسوفیف لور،یچارلز ت 11کرده باشد  یخوددار

 یاسایخاا  علاوم س طور باه و یباور است که در علوم اجتمااع
دو  نیاا یها و ارشش را اش هم جدا کرد  استدالل تیواقع توا  ینم

اند   نظر مام هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته نیاش ا لسوفیف
 شاود  یتالش ما لسوف،یدو ف نیا یها مقاله با نقد استدالل نیدر ا

در علم داشته باشند   ییجا توانند یها نم نشا  دهند که چرا ارشش
 دیابا یعلما یۀنظر کی دهد یدر واقر نشا  م ت،یدرصورت موفق

دانشاامند، او را در  یهااا اگاار ارشش یاش ارشش باشااد، حتاا یعااار
اگار خاود  دانشامند  یکرده باشند و حتا تیهدا اش هینظر لیتشک

 12 ردیبگ اش هیاش نظر یا ژهیو یارشش جینتا
 

 ارزش و علم

 نکهینخست ا ست؛ینگر توا  یم هیعلم و ارشش اش سه شاو ۀرابط به
چااه  یعلماا یها افتااهیو  ها هیاانظر تیااو تثب لیتشااک ناادیدر فرا

                                                           

7. Bohman 

8. distinction 

9 .explanation 

10. criticism 

 ,Putnam( )2002) /اگزشتی  واقع یدوپ اگ  یفروپاش  در کتات   زیاان پاتنم  11.

 .است کرده دفتع یموضع نیچم از( 2002
 یاجتم اع عل م  یشناس  گوشمشاته  نوساو رهار )ها   داو  در  یدگتهیاد . 12

(Weber, 1949 ))هات را رهر دگتهید  گرید  یمجتل در درارمیام. است شده طرح 
 سا یمقت اساتدل،، ۀو یشا ثیح از ژهیر  ه  مقتل ، نیا در  ود دفتع مورد دگتهید 

 .کم 
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 ،یعلما دساتاورد کیا ارائاه در شاتریب دارناد  نقاش ییها ارشش
گاهانااه دانشاامند، کیاا کااه دارنااد وجااود ییهااا ارشش  ایاا خودآ

گاهانه  مختلا  مراحال در ها ارشش نیا و دارد باور آناا به ناخودآ
 ندیفرا در  دارند نقش دانشمند توس  یعلم دستاورد آ  به د یرس

و  1کشا   دیاآ یما ا یام باه ساخن مقاام دو اش علام یریگ شکل
دخالات  توانند یها در مقام کش  م ارشش رسد یبه نظر م 2 هیتوج

اش علم  یا دانشمند چه حوشه نکهینمونه ا یداشته باشند؛ برا یفراوان
 ۀبرناما ایاو پژوهش انتخاز کند و در چاه سانت  لیتحص یرا برا

پاژوهش  ریدر مسا نکهیکار کند و ا یعلم ۀدر آ  حوش یا یپژوهش
 نکاهیا یحت ای رد،یباره بگ یا یعلم یها و ابزارها خود اش چه روش

و )و در چه کشور  یشگاهیهر آشما ایدانشگاه  ایدر چه پژوهشکده 
 شتری)ب االصول یخود را دنبال کند، همه آناا عل ی( کار علمیشار

، «خوز»هستند که دانشمند  ییزهایچ ۀدر عمل( متأثر اش مجموع
 یهاا ارشش یعنی داند؛ یم رهیو ل« عادالنه» ،«یراخالقیل»، «بد»

و  «دهایابا»طور خالصاه باه  باه نجاایمورد باور دانشمند کاه در ا
)ر ک   شااوند یدانشاامند ترجمااه ماا رشیمااورد پاا  «یدهایاانبا»

Longino, 1987؛ Longino, 1990 )3 ایاهاا  ارشش نیاا ۀهم 
نقاش دارناد کاه دانشامند در  یزیچ نوع  در  «دهاینبا»و  «دهایبا»
اسات  یهما  اثر نی  اآورد یخود به دست م یعلم تیفعال ۀجینت

م  نکاهی  اگ ارند یها بر علم م باور دارد ارشش 4که ماکس وبر عاال 
 یاخالقا یها پاسخ دهد، کاماًل به ارشش یبه چه پرسش یاجتماع

هاا  نوع اش اثار ارشش نی(  اPutnam, 2002, p.63مرتب  است )
 ایااماا آ د؛ینام کشف مق   در ارزش و علم ۀرابط توا  یبر علم را م

هاام  یعلماا ۀجامعاا کیاادر  هیاانظر کیاا تیااو تثب رشیدر پاا 
مثبات  زیپرسش ن نیپاسخ به ا دیترد یهستند  ب لیدخ ییها ارشش

وجاود دارد کاه  یعلما قیارشش در تحق کیکم  دست رایاست، ش
 قاتیباه حق د یرسا» نکاهیو آ ، ا باشاد یمنکر آ  ما یکمتر کس

مطاابق واقار باشاد و اش محاک  یا هیاپس اگر نظر«  خوز است
اسات کاه  نیآمده باشد، انتظار ا رو یسربلند ب یتجرب یها آشمو 

                                                           

1  . discovery 

2. justification 

( prescription) زینجااو  مسااتمزم هاات ارزش شااود یماا فاار  مقتلاا  نیااا طاو، در. 3
 شود، یم دهینتم( prescriptivism) ییزگراینجو  ک  دگتهید  نیا مجتیا در. هستمد
 .شود ینم یهحث آن مورد در ر شده گرفت  فر  صرفت  

4. Max Weber 

انسجام،  ،یمانند سادگ یگرید یها   ارششردیقرار گ رشیپ  مورد
در  زیاقادرت حال مسائله و مانناد آ  ن ،ینایب شیو پ نییقدرت تب

 یمعرفتو یهو  ارزشدخالات دارناد کاه  یعلم یها هینظر یابیارش
(McMullin, 1983؛ Rooney, 1992؛ Putnam, 2002, 

p.30-31 )سوو زهد  یهوو  ارزش ایاا (Longino, 1983نام )دهیاا 
 یکای تیدر اولو ایآناا  ۀگفت بر سر هم توا  یو البته نم شوند یم

 تیاها بار فعال نوع اثر ارشش نیعام وجود دارد  ا یتوافق یگریبر د
 5رشیپو   ی هیتاج مق   در ارزش و علم ۀرابط توا  یم زیرا ن یعلم
 یهاا سااشنده، ممکان اسات ارشش یهاا   افازو  بار ارششدینام

 یطور کل الود  به یمؤثر واقر شوند  لر یابیارش نیدر ا زین یگرید
سانت  ای هینظر کی یرا که برا 6«یا یعلم برو »مختل   یباورها

 ۀدر مقولا آورناد، یبه وجود م 7«نانهیب مشکالت جاا » ،یپژوهش
 یعلما یاۀنظر کی یابیقرار داده است که در ارش 8یم هام مس ئل

 یبه هار شاکل یا هیجامعه مؤثر هستند  اش نظر او، اگر نظر کیدر 
 یا جامعااه ی  اتیااو الا یاخالقاا ،یمنطقاا ،یکیزیمتاااف یبااا باورهااا

در آ  جامعاه  هیااقباال باه آ  نظر زا یامر در م نیناساشگار باشد، ا
 ا یا( و در مLaudan, 1977, p.61-64مؤثر واقر خواهد شاد )

مخصو  به خاود را  یجا یو هنجار یارشش یباورها، باورها نیا
 ; McMullin, 1983) یرمعرفتووویغ یهووو  ارزشدارناااد کاااه 

Rooney, 1992 )ر ک   یا نوهیزم یهو  ارزش ایا(Longino, 

 نکاهیباشاد، باا توجاه باه ا نیاما اگر چن شوند؛ یم دهی( نام1983
در  سات،ین هیاآ  نظر یمستقل اش محتوا یعلم یۀنظر کی رشیپ 

 ایا ی  دوپاارگشاود یعلام و ارشش ماام ما ۀناوع دوم رابطا نجایا
 ۀها که در ادامه دربار ( و ارششتیعلم )واقع یمحتاا ی  دگیتن درهم

هاا در مقاام  علام باا ارشش ۀآ  بحث خواهد شد  نوع ساوم  رابطا
ماام  ییها یجامعه چه فناور کیدر  نکهی  اشود یمطرح م کاربرد

دارد،  تیااولو گریبر موارد د یدست آورد  کدام فناور هستند و به
جامعاه  کی ی  و فرهنگ یاجتماع یها طور آشکار متأثر اش ارشش به

  ردیگ یقرار م دیاست و کمتر مورد ترد
پرسش است کاه  نیعلم و ارشش، پاسخ به ا ۀنوع دوم رابط اما

                                                           

5 .acceptance 

6. extra-scientific 

7 .worldview difficulties 

8. conceptual problems 
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 در را ییها ارشش یضمن ای حیصر طور به یعلم( هی)نظر اثر کی ایآ
 نیاا در کاه است پرسش نیهم باشد  داشته تواند یم ای دارد خود
 دو اش مستقل توا  یم را پرسش نیا  ردیگ یم قرار تمرکز مورد مقاله

 یمعناا به که میریبپ  است ممکن یعنی کرد؛ یبررس گرید پرسش
 ناوع و علام شاد  رفتاهیپ  و یریگ شاکل در هاا ارشش سوم و اول

 توا  ینم ها ارشش اش یزیچ علم یمحتوا در اما مؤثرند، آ  کاربرد
 نسابت وبر به پاتنم که است یدگاهید به کینزد دگاهید نیا  افتی
 پرساش نیاا باه پاساخ اگار(  Putnam, 2002, p.63) دهد یم

 و هاا تیواقع اش یا مجموعه شامل یعلم یۀنظر گاه آ  باشد، مثبت
 نیچنا در که شود گفته است ممکن حالت نیا در  است ها ارشش

 گفتاه نکاهیا ایا رناد،یپ  کیتفک ها ارشش و ها تیواقع یا مجموعه
 باه کاه یافراد نوعاً   باشند یم ریناپ  کیتفک و دهیتن درهم آناا شود

 یدگیاتن درهم ۀدیاا طرفادار دهناد، یما مثبات پاساخ باال پرسش
 ناوع در کاه رساد یما نظر به  هستند علم در ها ارشش و ها تیواقع
 یها ساتیویتیپوش که ییها ارشش تناا هم، ارشش و علم ۀرابط اول  

ک آناا بر یمنطق  داً یااک و اناد بوده یمعرفتا یها ارشش داشتند، دیتأ
 متأثر یا هینظر رشیپ  ای لیتشک در دانشمندا  که اند کرده یم ینا
امار اش آ  جاات باود کاه  نیا  اباشاند یرمعرفتایل یها ارشش اش

 هیاهاا را فاقاد امکاا  توج اساساًا ارشش یمنطق یها ستیویتیپوش
که  میا آموخته ومیباور بودند که اش ه نیبر ا رایش دانستند، یم یتجرب

هاا را تنااا  ارشش نیو بناابرا شاود ینما جاهینت «دیبا»، «است»اش 
 ها ساتیویتیو خواست افراد دانست  پاس پوش لیمعلول م توا  یم

در رابطاه باا علام و  ارتباا  یمختل  و البته نه کاماًل با دگاهیدو د
 ها دارند  ارشش

 (VF)است   1ارشش اش یعار علم
 (UJ)اند   سرانجام ناموجه ها ارشش

 (VF) اسات، نظار ماورد نجاایا در کاه ییگرا تجرباه جزم آ 
 رایااش ساات؛ین( UJ) رشیپاا  مسااتلزم( VF) رشیپاا   باشااد یماا
 یتجربا دییاتأ اش ریال گارید ییمبناا و رفتیپا  را (VF) توا  یم

  کارد شاناادیپ ها ارشش یبرا( ها ستیویتیپوش دیتأک)مورد  داشتن
(VF) دانست ریش ۀگزار معادل تساهل یقدر با توا  یم را  

 (SC)است   2واقر به معطوف یها گزاره شامل تناا علم
                                                           

1. value-free 

2. factual 

(SC ) یدرسات تاا کوشد یم مقاله نیا که است یا گزاره هما 
 نیاا اش  دهاد نشاا  را( لاوریت و بوهمن یها استدالل برابر)در  آ 

  شود یم جهینت ریش مام ۀگزار گزاره،
 (SP)هستند   3ریپ  کیتفک ارشش و تیواقع

 ۀگازار نیهما/ارشش تیواقع یدوپارگ تز اش منظور پس، نیا اش
(SP )رشیپ   است (SC )رشیپ  ریناگز (SP )آورد، یما الشم را 
 واقار باه معطاوف یهاا گزاره شاامل تناا علم شود دانسته اگر رایش

 واقر به معطوف یها گزاره نیا که شود یم جهینت منطقاً  آنگاه است،
 اش شیبا یزیاچ( SC) گازاره اما اند، بوده ریپ  کیتفک ها ارشش اش

 ارشش، و تیاواقع یریپا  کیتفک بر افزو  یعنی دارد؛( SP) گزاره
 شاامل تنااا علام گفات بتاوا  تاا باشاد داشاته وجود یلیدل دیبا

 اش یجزئا توانناد ینما هاا ارشش و است واقر به معطوف یها گزاره
  کرد خواهم ا یب را لیدل نیا مقاله ۀادام در  باشند علم

  شود یم جهینت زین گرید ۀگزار کی اش( SP) سرانجام،
 4(LD)وجود دارد   «دیبا»و « است» ا یم یمنطق زیتما

 اش صاحبت هرجاا مقالاه نیا در که است جات آ  اش امر نیا
 ایا واقار باه معطوف یها گزاره منظور شود، یم واقر امر ای تیواقع

 هنجاار ایا ارشش اش صاحبت هرجاا و باشد یم «است» یها گزاره
 «دیابا» یهاا گزاره ایا 5ارشش باا مرتب  یها گزاره منظور شود، یم

 یمنطقا زیتما «دیبا»و « است» یها گزاره ا یاگر م نیاست؛ بنابرا
اش ارشش  تیبود  واقع ریپ  کیتفک  یبرا نیوجود داشته باشد، هم

 است  یکاف
 مطارح خاا  طور باه یاجتمااع علاوم اش صاحبت یوقت اما

 تار یافراطا و ُپرتعادادتر( SC) و( SP) مخالفاا  ییگاو شود، یم
 ی( در علوم اجتماعSC) رد با بوهمن مزیج خا  طور به هستند؛

داشت کاه  یا هینظر توا  یشاخه اش علم نم نیمعتقد است که در ا
 یارششا یا واجد مؤلفه ریناگز یا هینظر هراش ارشش باشد و  یعار

 یبااور اسات کاه در علاوم اجتمااع نیبر ا زین لوریاست  چارلز ت
مقالاه تاالش  نیاو ارشش را اش هم جدا کرد  در ا تیواقع توا  ینم
( دفااع SC) و( SPاش ) لور،یبوهمن و ت یها دگاهیبا نقد د شود یم

                                                           

3. separable 

همتن  نیک  ا شود ینم ج ینت «دیهت»، «است»است ک  از  نیا (LD) ۀجینت کی. 4
کتات  ساوم، ه ا   Hume, 1896اسات )ر:   ومیاه دیاو یمعارر  د  راثیم
 (.کی

5. value-related 
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 دگاهید قیدق یبررس به نخست ،یبعد بخش در  یترت نیبد گردد؛
  میپرداش  یم بوهمن
 

 در نق   د و  ی   یتب یدگی   تن در م ۀدرب   ار  ب   ن    دگاهی   د

 یاجت اع ی ا هینظر

 را یاجتمااع علوم یبرا ییگرا تجربه جزم نیتر مام بوهمن، نظر اش
 در کاه دانسات دو آ  زیتماا ای/ارشش تیواقع یدوپارگ تز توا  یم

 نیاا «یشاناخت روش یهمتاا»بار  باوهمن  شد ا یب نیشیپ بخش
باه همپال و وبار  و کناد یمااش نقد تمرکز  نییتب زیتما یعنی ز،یتما

 1گ اراناه ارشش میکاه اش مفااه یا هیاند نظر که گفته دهد یارجاع م
 آنکه نخست رایش د؛یدرآ نییبه خدمت تب تواند ینم ،باره برده باشد

را  3«یهنجاار یهاا یریساوگ»نداشتن  و نییتب 2بود  یخنث شر 
باه دسات داد   ییتواناا ،یمیمفاه نیو دوم آنکه چن کند ینقض م

 ,Bohman, 1991) ندارند را یتجرب−یعل   یها نییتب یبرا ییمبنا

p.187  )دگاهیاد نیاا مقابال ۀنقط در درست بوهمن خود   دگاهید 
 یها نی  تع عاادم و یریااتعب یها تیمحاادود]   [ »  ردیااگ یماا قاارار

گر   به منظار مشااهده یابیو دست ها یریسوگ نیا ۀح ف هم 4،یعل  
 کند ی)هما (  او که گما  م «کنند یمدل همپل را دشوار م یخنثا

اناد، بار  ممکن 5تیکفا یدارا یها نییمطل  هنوش تب نیبا وجود ا
 یگا ار نقد و ارشش توا  ینم یباور است که در علوم اجتماع نیا

 نیاایتب بااه معطااوف یاجتماااع علااوم رایااش کاارد، جاادا نیاایرا اش تب
 ۀساااد زیتمااا ییهااا نییتب نیاساات و در چنا 6قصاادمند یهاا کنش
(؛ اش LD ضیوجاود نادارد )نقا «دیابا»و « اسات» ا یام یمنطق

 ریاتعب تیافزو  بر قابل ،یدر علوم اجتماع ینییتب یالگو هر رو نیا
 یطیدر شارا یامر حت نیدارد  ا زین یانتقاد تیظرف 7ن،ییتب و کال 

خاود اهاداف  یعلما یهاا نییصادق اسات کاه دانشامندا  در تب
 ( Bohman, 1991, p.187نداشته باشند ) یانتقاد

مقابل خاود  دگاهیعنوا  د وبر را به دگاهیطور خا  د به بوهمن
                                                           

1. evaluative 

2. neutrality 

3. normative biases 

4. causal indeterminacies 

5. adequate 

6. intentional actions 

7. macro-explanation 

 بود  خنثا بوهمن، نظر اش  دهد یم قرار انتقاد مورد و دندیگز یبرم
 کناد، ینم یرا منتف ینزد وبر، امکا  نقد اجتماع 8یارشش لحاظ به

 یشنا  وبار هرچند جامعه ساشد؛ یآ  را محدود م ۀبلکه تناا دامن
او مارتب  باا ارشش  یهاا لیاما تحل کند، ینم یارشش یها قضاوت

و ابزار تحقق آنااا را شافاف  جشا ینتا توانند یها م هستند و ارشش
اش  یاریبسا توانناد یما ییهاا لیتحل نیساشند  به نظر بوهمن، چنا

 ۀودهناد  هرچناد نحا رییامرتب  باا ارشش در افاراد را ت  یباورها
شده است، اما باه  یبند رصورتیآشفته و ل اریاستدالل بوهمن بس

 ۀشاد یبند چنانچه اساتدالل صاورت ست؛ین تینظر دور اش واقع
  میرا به بوهمن نسبت ده ریش

 (1) استدالل
  ساتندین ریپ  کیتفک( یاجتماع علوم)در  ارشش و تیواقع  1

 )مقدمه(
 (1  )است ارشش با مرتب  یاجتماع علوم در هینظر هر  2

 مارتب  یباورهاا رییت  تیظرف یاجتماع علوم در هینظر هر  3
 (2  )دارد را جامعه در افراد ارشش با

 رییات  تیاظرف که است یا هینظر ،یانتقاد تیظرف با هینظر  4
  باشاد داشاته را جامعاه در افاراد ارشش باا مرتب  یباورها

 )مقدمه(

 ( نیایتب تیاظرف بار)افازو   یاجتمااع علوم در هینظر هر
 (4 و 3  )دارد زین را نقد تیظرف

 یهاا گزاره ضینق انگریب  یترت به استدالل،( 2) و( 1) خطو 
(SP )و (VF )ا یب که طور هما   هستند یاجتماع علوم ۀحوش در 

 را یلاایدل نیچناا ،یاجتماااع علااوم در( LD) رد   در بااوهمن شااد،
 قصادمند یها کنش نییتب به معطوف علم اش شاخه نیا که آورد یم

 یبارا یو نیهمچنا کناد؛ یما بسانده اشاره نیهم به البته و است
 طور باه(، SP) ضینقا هماا  ای( 1)خ   باال استدالل اول ۀمقدم
 برشامرد  باا کناد یما تاالش بلکاه کناد؛ ینما استدالل میمستق
 را آ  یدرسات ،یاجتمااع علاوم در مطرح یها هینظر اش ییها نمونه

 کاار نیاا باا واقر در بوهمن  دهد نشا  استدالل( 3) خ  ۀگزار با
  دارد ی( قادم برماSP) ضینقا اثبات جات در میرمستقیل طور به

 دگاهیاکه در مورد د یهنگام کند یمطل  م نیبه ا یا بوهمن اشاره
                                                           

8. value-neutrality 
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 1عوامال باه یوقت»  کند یم اظاارنظر نیچن یدوپارگ درباره همپل
کانش  نیای[ تبۀورود باه ]عرصا ۀاجااش ده،یاچیپ ی  ریو تعب یعقالن

 یکاربردهاا ا یاواضاح  م یمنطقا زیتماا شاود، یداده م یاجتماع
 «گااردد یدشااوارتر ماا یحتاا میمفاااه 3ۀگ اراناا و ارشش 2یفیتوصاا

((Bohman, 1991, p.187  حضاور یناوع به بوهمن نجایا در 
 دوم ۀمقدماا  دانااد یماا ارشش و تیااواقع زیتمااا اش مااانر را ریااتعب

 تیاظرف باا هیانظر  یاتعر ساده، طور به زین( 5)خ   او استدالل
  است یانتقاد

 طور باه کناد یما تاالش شتریب خود یها یموردکاو در بوهمن
 اقاماه( 1) اساتدالل در( 3) خا  ۀگزار دییتأ در یشواهد میمستق

 ایاآمارت معاروف یۀنظر به راجر و اقتصاد در او مثال نینخست  کند
ن ن نشا  ما یدر مورد قحط 4س   دهاد یاست  بنابر نظر بوهمن، س 

به آنااا  یبا کمبود منابر و ضع  در دسترس یارتبا  چندان یقحط
اش کاالهاا و  یمناد باره ی  حقوق اجتمااع یندارد، بلکه به فروپاش

را  یاقتصااد یکاه شنادگ یا دهیاچیپ 5یها یوابستگ ا یم یفروپاش
منابر مرتب  اسات   ر  یتوش یبه چگونگ جهیو درنت ساشند یممکن م

ان ناه دگاهیکه د کند یم یریگ جهیبوهمن نت  یترت نیبه ا تناا باه  س 
 کند؛ یم شناادیپ یرفر قحط یکه برا یراهبردها و اصالحات ۀواسط

افراد در  یکه در باورها یرییدارد، بلکه به جات ت  یکاربرد جینتا
 دارد  زین یانتقاد ۀجنب کند، یم جادیا یمورد فقر و گرسنگ

 تاا گاردد  یما تاالش بعاد، بخاش در بوهمن دگاهید نقد یبرا
  شود رد( 1)خ   او استدالل نخست ۀمقدم

 
 باشد؟ علم از یبخش تناند یم نقد ایآ

 قیمصااد باشاد، صاادق( SP) اگار یحتا کاه اسات نیا تیواقع
 یهاا گزاره شاامل تنااا ظااهر در یاجتمااع علاوم در علم بالفعل

 ایا هساتند زیان ییهاا«دیابا» شامل بلکه ستند،ین واقر به معطوف
 ایا( SP) اش دفاع یبرا نیبنابرا است؛ شده تصور گونه نیا کم دست

 ۀکاه جنبا یاش علاوم اجتمااع یقینشا  داده شاود کاه مصااد دیبا
نشاا  داده شاود  ای ستند،یاش علم ن یدارند، اصاًل مصداق یهنجار

                                                           

1. factors 

2. descriptive 

3. evaluative 

4. Amartya Sen 

5. interdependencies 

 در  دارناد یهنجار ۀجنب آناا که شود یم تصور نادرست به چرا که
  گرفت میخواه شیپ در را دوم ریمس نجایا

 کاه باشاد یژگایو نیا یدارا دیبا یعلم دستاورد هر کم دست
 یاریامع  ،یارق یدساتاوردها باا رقابت در و شود قیتصد بتواند

 6تیانیع شار    توا  یم را امر نیا  باشد داشته وجود سهیمقا یبرا
 علام اش یجزئا را نقداگر  نیبنابرا د؛ینام یحداقل ییعلم و به معنا

 دو ۀسایمقا ایا نقاد کیا قیتصاد ای دییتأ یبرا یمالک چه م،یبدان
 کاه اسات نیاا باوهمن پاسخ دارد  وجود یانتقاد ثیح اش هینظر
 کرد    فراهم در شا  تیظرف برحس    عمالً  نقد، عنوا  به» ها هینظر

 «شاوند یم قیتصد 9ها عامل یبرا 8رییت  یها زشیو انگ 7ها نشیب
(Bohman, 1991, p.227  )که داد میخواه نشا  بعد بخش در 

عطا در هینظر کی تیظرف توا  ینم  «رییت  زش  یانگ» و «نشیب» یا 
 یبررسا مطلاق طاورباه را داشتن یارشش یباورها رییت  تیظرف ای

  ستین ییتناا به هینظر کی دارد یتیظرف نیچن آنچه رایش کرد،
 کناد؛ یما مطارح قیتصاد ماالک عنوا  به شناادیپ دو بوهمن

 آل دهیاا  یشارا در کاه اسات درست یشمان نقد کی آنکه نخست
اا یاثرهااا ۀمداخلاا نبااود)ماننااد   کاااذز   یباورهااا ایاا قاادرت ی  عل 

 ینقاد نکاهیا دوم و شاود رفتاهیپ  هاا عامل توسا ( ها یدئولوژیا
مردم را قانر کارده  10«مدت دراش در» سرانجام که شود یم قیتصد

س موندیاش نظر ر اریباشد  هر دو مع  رایاهساتند، ش  نامناسا  11گ 
رو  و اش آ  باشااند یماا یبااود  انتقاااد یهاار دو دچااار مساائله دور

 ,Bohmanکنند ) ا یها را ب عامل یها و خواسته قیعال توانند ینم

1991, p.227-228سارانجام  ار،یادر هار دو مع نکهیا حی(  توض
قضاات »و  کنند یم نیرا تأم هینظر تیها هستند که موفق عامل نیا

و قاار خاود  یآشاد  یدر ماورد شارا هیجمالت نظر ۀدربار «ییناا
 ه،یاکه نظر کنند یقضاوت م تیآناا هستند که درناا یعنیهستند؛ 

نه؛ اماا  ای شود یو قار کمتر رهنمو  م شتریب یآناا را به سمت آشاد
 ییاش باورهاا یاریبتواند نشا  دهد کاه بسا دیبا یانتقاد یۀنظر کی

خاود دارناد، کااذز  یهاا و کنش هاا تیها در مورد فعال که عامل
  یآنااسات  در شارا قیاعال نیتر قیاامر برخالف عم نیاست و ا

                                                           

6. objectivity 

7. insights 

8. motivations for change 

9. agents 

10. in the long run 

11. Raymond Geuss 
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 نخواهنااد را یانتقاااد یهااا نییتب یدرساات فااوراً  هااا عامل ،یعاااد
  یشارا فاراوا  اطالعاات   و کامال ی  آشاد کاه  آنجا اش اما رفت،یپ 

 قباول قابال را هیانظر یها نشیب ها عامل آ ، در که هستند یآل دهیا
 کناد، نیایتع را  یشارا نیاا بتواند هینظر اگر یحت افت،ی خواهند

 توسا  زیان  یشرا نیا رایش انجامد، یم دور به  یشرا نیا به توسل
 یها هیانظر قیتصاد یبارا یاریمع رو نیا اش شود؛ یم نییتع هینظر

    یارق یها دگاهیاد ا یام کاه شود یبند صورت تواند ینم یانتقاد
  باشد یخنث قار و یآشاد مورد در یکنون

س به بوهمن پاسخ  یسالب ۀجنبا آل دهیا  یشرا که است نیا گ 
 آ  در کاه کناد یما نیمع را یابعاد تناا  یشرا آ   یجابیا نه دارد،

 دیاترد ماورد تواناد یما قیعال و اشهاین مورد در یا یعمل توافق هر
 یحلا راه تاا ساتندین یقاو یکاف انداشه به یطیشرا نیچن  شود واقر

  بدهناد را منتقدا  با گرفته صورت یها توافق نبود به متقاعدکننده
 اما هستند، یدور انداشه هما  به هم آل دهیرایل تر یقو  یشرا یحت
اسات  1واقر خالف صورت به و مبام اریبس آل دهیا  یشرا  یتعر

نقادها  رشیعدم پ  یی  چرا یها نییکه به تب دیآ یکار م نیو تناا به ا
 وارد شود 
 تاوا  یما هام بااش م،یریبپا  را بوهمن پاسخ اگر یحت تیدرناا

 رشیپا  یناوع کند، یم نییتع را نقد کی اعتبار سرانجام آنچه گفت
 یایقراردادگرا یناوع دگاهید نیا رسد یم نظر به  است جامعه توس 

  شود یم بحث ادامه در مطل  نیا  بدهد جهینت را ها ارشش مورد در
 

 ی ا ارزش و هینظر منجند، ی ا ارزش: ارزش و تیواقع ۀرابط

 دیجد

 یعلاوم اجتمااع قیکاه چارا مصااد میدها یبخش نشا  م نیا در
مثال باوهمن در  دگاه،ید نیشرح ا یاند  برا نقد دانسته شده یحاو

ان در ماورد علال قحطا ایاآمارت یۀاقتصاد )نظر در جامعاه( را  یس 
ک ا یطور که ب   هما میکن یم یبررس کاه  کناد یم دیشد، بوهمن تأ

ن، هم دساتاوردها دگاهید  یدارد و هام دساتاوردها یکااربرد یس 
معناسات کاه  نیاباوهمن باه ا یبرا هیبود  نظر ی  کاربردیانتقاد

اماا باه  کناد، یحل مسئله فراهم م یبرا ی ، ابزار باترآ یها نییتب
 نیچنا نیو ا ستندیاش هم جدا ن ینظر کاربرد و نقد در علوم اجتماع

 یدارناد  وقتا یانتقاد یها هیما زین یکاربرد یاست که دستاوردها
                                                           

1. counterfactual 

ن،  یبارا او راهبارد داناد، یما یقحط عامل را ریتوش در ینابرابر س 
 کاه رساد یما نظر به  است ریتوش در یبرابر تحقق زین یقحط رفر

 نظار باه نیهمچنا دارد؛ یهنجاار و یارششا ۀجنبا او دگاهیاد نیا
ن، دگاهید یانتقاد و یکاربرد یها بخش  او دگاهیاد ۀفناوران جینتا س 

 ندارد وجود یمانع البته و آ  یعلم یها بخش اش یجزئ نه هستند،
دانشامند و  کیاهر دو توس   یعنی) شوند عرضه هم با دو نیا که

 هام اش «دیابا»و « اسات»بسته ارائه شوند(؛ اما اگر  کیدر قال  
اورانه جینتا را آ  آنچه چگونه پس شوند، ینم جهینت  اش م،یدیانام فن 

 شود  یم جهینت یفیتوص صرفاً  ی  علم یۀنظر
 جاهینت «دیابا» ،«اسات» اش  اسات سااده بااال مطلا  حیتوض

 «اسات»  شود یم جهینت «دیبا» ،«دیبا» و «است» اش یول شود، ینم
 موجاود یها ارشش انگریب نخست «د  یبا» است، یعلم یۀنظر هما 
 یاۀاست کاه اش نظر یا یارشش ای یهنجار جینتا دوم، «د  یبا» و است
 نیاا تاوا  ی  ماشود یم افتیموجود در یها همراه ارشش  به یعلم

ن به سادگ یۀمدل را در مورد نظر  تاوا  ینشا  داد  با تسامح م یس 
ن، یۀنظر اش شیپ که گفت  یا یفرض ۀناخودآگاهان استدالل نیچن س 

  است داشته وجود یگرسنگ و فقر ۀشیر مورد در جامعه در
 (2) استدالل

( یارششا  )حکام اسات ما موم جامعه در یگرسنگ و فقر  1
 )مقدمه(

  )حکاام باارود نیباا اش دیاابا جامعااه در یگرساانگ و فقاار  2
 (1( )یهنجار

 کمباود اثار در انجاماد، یما یگرسانگ و فقر به که یقحط  3
   )مقدمه(دیآ یم دیپد ییل ا منابر

 حکاام شااود یریجلااوگ ییلاا ا منااابر کاااهش اش دیاابا(  
 (3 و 2( )یهنجار

 خا  و اسات موجاود ارشش ۀکنند ا یب باال استدالل( 1) خ 
 یفیتوصا ۀگازار کیا هام( 3) خ   است آ  یهنجار ۀجینت( 2)

ات ماورد در جیارا ی  علما بااور را آ  توا  یم که است  یقحطا عل 
 هام کنار اش که است یهنجار یحکم هم استدالل ۀجینت  دانست

 هیااول ی  علم شیپ دگاهید و موجود یهنجارها ای ها ارشش داد    قرار
  است شده حاصل
ن، یۀنظر اما  ۀجینت رو، نیا اش و باال استدالل یفیتوص ۀمقدم س 

  دهد یم رییت  ریش صورت به را استدالل آ 
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 (3) استدالل
( یارششا  )حکام اسات ما موم جامعه در یگرسنگ و فقر  1

 )مقدمه(

  )حکاام باارود نیباا اش دیاابا جامعااه در یگرساانگ و فقاار  2
 (1( )یهنجار

 ریاتوش اثار در انجاماد، یما یگرسانگ و فقار به که یقحط  3
   )مقدمه(دیآ یم دیپد ییل ا منابر نادرست

 حکم شود یریجلوگ ییل ا منابر نادرست ریتوش اش دیبا(  
 (3 و 2( )یهنجار

 یاۀنظر رشیپا  صاورت   در یعلما دگاهیاد رییات  باا نجایا در
 باا مباارشه یچگاونگ ماورد در یهنجار و یارشش یباورها د،یجد

 تیاماه ساب  باه ناه امار نیاا و ابندی یم رییت  جامعه در یقحط
 در موجاود یهاا ارشش ۀواسط به بلکه است، یعلم یۀنظر ی  ارشش

 م،یبادان کاه شاود یما تر روشان یشماان مطلا  نیا  است جامعه
اان یااۀنظر چنانچااه  کااه شااد یماا عرضااه یا یفرضاا ۀجامعاا در س 

 یمتفااوت جینتاا دارند، یگرسنگ و فقر باز در یمتفاوت یها ارشش
  دیکن توجه ریش ی  فرض استدالل به  آمد یم دست به

 (4) استدالل

 یاسایس اعتراضاات تا است الشم جامعه در یگرسنگ و فقر  1
 ( )مقدمه(یارشش  )حکم ندهد رخ

 مباارشه مناد نظام طور باه جامعاه در یگرسنگ و فقر با دینبا  2
 (1( )یهنجار  )حکم کرد

 ریاتوش اثار در انجاماد، یما یگرسانگ و فقار به که یقحط  3
   )مقدمه(دیآ یم دیپد ییل ا منابر نادرست

 یگ ار اساتیس ییلا ا مناابر درسات ریاتوش یبرا دینبا 
 (3 و 2( )یهنجار  )حکم شود

 آ ، در کاه یا یفرضا ۀجامعا در کاه است روشن مثال نیا در
ان یۀنظر اثر رند،یگ یم باره باال استدالل اش استمدارا یس  کاامالً  س 

  دارد وجود یکنون جوامر در نوعاً  که است یزیچ عکس
کاه در آ  ادعاا شاده  یکه هر ماورد رسد یبه نظر م سا  نیبد

 یهاا ارشش رییات  ای یارشش جیبه نتا یاجتماع یۀنظر کیباشد که 
 ۀباوهمن در ماورد هما ی  افراطا یکه طبق ادعا انجامد یجامعه م

وجاود  شاتریب ایاکمتر  یراتیو تأث جینتا نیچن یاجتماع یها هینظر
چگونه اش کنار هم قرار  یارشش ج  ینشا  داد که آ  نتا توا  یدارند، م

 نسابت و اند شاده جاهینت موجود یها ارشش و یعلم یۀنظر گرفتن
  خطاست یعلم یۀنظر به آناا داد 

 
 استیس ۀمطالع در ارزش و تیواقع کیتفک بر لنریت نقد

 ارشش و تیااواقع کااه شااود داده نشااا  تااا شااد تااالش نجااایا تااا
 و یهنجااار ۀجنباا کااه علاام اش یا حااوشه هاار در و رناادیپ  کیتفک

 ای ها ارشش اش را یفیتوص بخش توا  یم باشد، داشته گ ارانه ارشش
 دهیاتن درهم گریکادی باا دو نیاا و کرد جدا آ  در نافته یهنجارها

 و یهنجاار یها بخش توا  یم که میده نشا  تا میدیکوش  ستندین
 یفیتوص بخش که کرد جدا هم اش یا گونه به را هینظر کی یفیتوص

 جینتاا و شاود هماراه یگارید متفااوت کاامالً  یها ارشش با بتواند
 داشت نگاه ثابت را ها ارشش بتوا  زین و کند دیتول یمتفاوت یارشش

 جینتاا هام بااش و داد قارار گارید یها نییتب ای ها  یتوص کنار در و
 م،یباشا باوده موفاق اگار نیبناابرا کارد؛ افاتیدر یگارید یارشش
 یهاا بخش و هیانظر کیا در موجود یها ارشش ا یم ی  دگیتن درهم
  میا کرده رد   را آ  ینییتب ای یفیتوص

 «یاسایس علاوم در باود  یخنثا»در مقالاه  1لوریت چارلز اما
 ثیااش ح یاسایبود  علوم س یرا بر طرفدارا  خنث ی( نقد1967)

مقالاه در  نیابر موضر ماا در ا تواند یوارد کرده است که م یارشش
 یباور است که حت نیبر ا لوریوارد شود  ت زین یمورد علوم اجتماع

بااش  م،یا مقاله ارائاه کارده نیمشابه با آنچه ما در ا یمدل رفتنیبا پ 
 رایاقائل شاد، ش تیارشش و واقع ا یم یقاطع کیتفک توا  یهم نم

 چو رچا و  2یارزشو مااضو شاامل  یاسایدر علوم س هیهر نظر
 هیادو بخاش در هار نظر نیااسات و ا 4ینییچ رچا  تب ای 3نییتب

 نیچن یطور کل به لور،یاند؛ در واقر اش نظر ت سرانجام به هم مربو 
 هاا ارشش بلکه باشند، تیواقع با ارتبا  یب کسرهی ها ارشش که ستین

 هیااآ  توج بااا و هسااتند نیاایتب چااارچوز محصااول هیاانظر هاار در
 هاا ارشش شاد، دفاع آ  اش نجایا در چهبرخالف آن نیبنابرا شوند؛ یم
 یلایطور خ باه را لوریت استدالل توا  یم  شوند یم هیتوج تیواقع با

 در نظر گرفت  ریساده به صورت ش
                                                           

1. Taylor 

2. value position 

3. framework of explanation 

4. explanatory framework 
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 (5) استدالل
   )مقدمه(شود یم هیتوج تیواقع با ارشش  1

 ه،یاانظر کیاا نیاایتب چااارچوز رییاات  باادو  تااوا  ینماا  2
 (1  )داد رییت  را هینظر آ  در موجود یها ارشش

 یهاا گزاره و واقار باه معطاوف یها گزاره شامل هینظر کی  3
 (2  )است یارشش

 ضی  )نقاستین واقر به معطوف یها گزاره شامل تناا علم 
(SC) ) 
 حاصال آ  ۀمقدم یعنی نخست خ  اش استدالل نیا دوم خ 

 آ  نیایتب چاارچوز اش هینظر کی در ها ارشش که  آنجا اش  شود یم
 رییات  یبارا شاوند، یما هیاتوج آ  باا رو نیا اش و اند برآمده هینظر

 در کاه شاود گفتاه اگر و داد رییت  را نییتب چارچوز دیبا ها ارشش
 پاساخ لوریت ستند،ین نییتب چارچوز محصول ها ارشش هینظر کی
 خا   اسات نشاده هیاتوج کامل طور به هنوش هینظر آ  که دهد یم

 نیچنا نیا اگار رایاش د،یآ یم دست به دوم خ  اش زین استدالل سوم
 بخاش شاد، ارائاه چااارم بخاش در کاه یمدل برخالف که باشد

 آ  ی  ارششا بخش اش هینظر کی( نییتب)چارچوز  واقر   به معطوف
باشاند، در آ  صاورت  1بساته هم ا یم دو نیا و نباشد ریپ  تفکیک

را شامل هر دو بخش دانست، نه بخش معطوف به واقر  هینظر دیبا
شده است که صارفًا  لیتشک ییها هیعلم اش نظر نیبنابرا ؛ییبه تناا

  ستندیمعطوف به واقر ن
او  دگاهیاد یکاانون ۀنقطا تاوا  یرا م لوریاستدالل ت نیا ۀمقدم
را مورد هادف قارار  یمقدمه، در واقر موضع نیبا ا لوریدانست  ت

بار دانشامندا  علاوم  یمنطقا سامیویتیکاه آ  را اثار پوش دهد یم
برداشات اش علاوم  نیادر ا لاور،ی  براساا  نظار تداند یم یاسیس
 تیاباا واقع توانناد یو نما ستندین تیواقع انگریها ب ارشش ،یاسیس

 هاا ارشش ،یعلما یها کشا  باا(  UJشوند )مشابه باا  یبانیپشت
 واقار در ؛«دهناد ینما دسات اش ای آورند ینم دست به یتیمقبول»

 یها افتاهی باا توانساتند یما یارششا مواضار اگر» لور،یت نظر بنابر
 را آنااا یساادگ به شد ینم آنگاه شوند،  یتضع ای یبانیپشت یعلم

 یساادگ باه شاد ینما و کارد مشاخ  یعاطف یها پاسخ با صرفاً 
 معناا یبا کااذز ایا صاادق امور عنوا  به آناا اش صحبت که گفت
 کناد یاشاره ما لوری(  تTaylor, 1967, p.26-27]   [« ) است

                                                           

1. interrelated 

 ورود مجااش   راه تناا ،یاسیس علوم اش برداشت طرش نیا یۀسا در که
 نیاا باه رایاش است، آ  ۀفناوران جینتا در ،یاسیس علوم به ها ارشش

 علاام» را آ  تااوا  یماا کااه شااود یماا دیااتول یا یفناااور  ،یااترت
 نیعکاس چناا لاوریاسااتدالل ت ۀ  مقدمادیانام 2«یگ ار اساتیس

تنااا راه  نیاکاه ا ستین نیبه نظر او اساسًا چن رایاست، ش یموضع
 باشد  یاسیها به علوم س ممکن ورود ارشش

 دو(، 1)خا   خاود اساتدالل یاصال ۀمقدم اش دفاع یبرا لوریت
 کاه اسات نیاا لاوریت نخسات اساتدالل کناد؛ یم مطرح استدالل

 واقار امر کی با ارشش کی آ ، در که شد متصور را یطیشرا توا  یم
 جاهینت تاوا  یما صاورت نیا در  باشد تناقض در نییتب چارچوز ای

 نیاا داد  نشاا  یبارا او  است واقر امر با ختهیآم ارشش، که گرفت
 لاوریت یشااهدها اش یکی  آورد یم یاسیس علوم اش یشواهد مطل 

عنوا   بااه 3پسااتیل یااۀنظر اش، دگاهیااد دییااتأ در یاساایس علااوم اش
اش ارشش  یعاار رود یاسات کاه گماا  ما یاسیاش علوم س یمصداق

( تاالش کارده اسات تاا 1959) ی سیس اهس ندر  پستی  لباشد یم
باور است که هم  نیرا مشخ  کند  او بر ا دیجد یدموکراس  یشرا

 یهاا نزاع نیالشمناد؛ بناابرا یدموکراسا یتوافق و هم اخاتالف بارا
الشم  یحصاول باه دموکراسا یبارا زیاکسا  قادرت ن یبرا یاسیس
آ  اسات  یوجود نداشته باشد، باه معناا ینزاع نی  اگر چنباشند یم

 نیاگروه قرار گرفتاه و باه ا کیالشعاع  قدرت  جامعه تحت ی  که آشاد
 4مناافر یهاا گروه دیابا رو نیمحو شده است؛ اش ا یدموکراس  یترت

و  کنناد یهدف خاود مباارشه ما یوجود داشته باشند که برا یمختلف
و  یو در چارچوز قواعاد بااش زیآم طور صلح به دیمبارشه با نیالبته ا

باه  ساا  نیمردم در انتخابات باشد  بد یشناختن حق رأ تیبه رسم
قارار  اساتیدر مرکاز س پساتیل یبرا یاختالفات طبقات لور،ینظر ت

 یارششا ۀدو جنبا لاوری(  تTaylor, 1967, p.33-34) رنادیگ یما
 یاۀباا نظر هیانظر نیاا نکاهینخسات ا شامرد؛ یرا برم پستیل یۀنظر

 نکاهیدر تقابال قارار دارد و دوم ا یانقالبا سامیچاو  مارکس یارشش
 کناد ینوع حکومت را به شادت محادود ما یموجود برا یها نهیگز

(  36-35قابل تصورند( )هما ،   یگرید یها نهیگز که ی)درحال
 ردیدر کتابش را بپ  پستیل یها لیتحل تواند ینم یکس لور،یبه نظر ت
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 باا یکتااتورید رایاش باشاد، یکتاتورید طرفدار مثالً  حال هما  در و
 اگر واقر در گرفت؛ خواهد قرار تناقض در پستیل کتاز یها لیتحل
 هناوش رد،یابگ جهینت را یکتاتورید پستیل یها دگاهید بر یمبتن یفرد
 مثاال یبارا  کند باشگو را یشتریب لیدال و دهد ادامه میدار توقر او اش

 حکومات   اماا اسات، پستیل دگاهید به قائل که دیکن تصور را یفرد
 نشاا  دیابا او نقد یبرا  داند یم «خوز» را سرکوز و تجاوش با توأم
 باه)و  شاود یما داده نسبت یحکومت نیچن به که  یژگیو آ  که میده

  نادارد وجاود یحکومت نیچن در( شود یم دانسته خوز آ ، ۀواسط
 باه یدموکراسا کاه باشد داشته را استدالل نیا است ممکن فرد مثالً 

 در  انجاماد یما    و یخاارج دشامن هجاوم ومرج، هرج انحطا ،
 ۀنایگز اش را آ  کاه ندارد را  یژگیو نیا فرد، تیحما مورد ۀنیگز نجایا
ارشش  1 یاتخر یبارا صورت نیا در  است ساخته یم زیمتما گرید

 نیابرطارف کارد  ا ی  ژگیحکومت موردنظر  او و مینشا  ده دیاو با
را به وجاود  دهایتاد نیحکومت مورد انتقاد او، ا ایرا ندارد  دهایتاد

فارد  نیایسراغ چاارچوز تب دیمنظور، به هر حال با نیبد آورد؛ ینم
 یشاناادیپ ۀنیرا که گز  ینییچارچوز تب ریناگز یبیتخر نی  چنمیبرو

 ( Taylor, 1967, p.39) دهد یم رییفرد اش آ  درآمده، ت 
 اشهاا،یباا ن هیانظر کیادر  نیایچاارچوز تب یاسایعلوم س در

را  ییهاا ارشش رو نیاها و اهداف انسا  سروکار دارد و اش ا خواسته
را در « خوز»اش  یمفاوم ه،یهر نظر سا  نیدر خود پناا  دارد؛ بد

قابل فام است کاه باا  ی، خود شمان«خوز»مفاوم  رایخود دارد، ش
صاورت،  نیها و اهداف انسا  در رابطه باشد  در ا خواسته اشها،ین
 کیا یناییرا فرض کرد که در آ ، چارچوز تب یطیشرا توا  یم ایآ

پنااا  در آ  را کناار  یارششا یها اماا قضااوت م،یریرا بپا  هینظر
انساا   یاشهاایفارسات ن ۀمتفااوت درباار ینگااه رایش م،یبگ ار

چاارچوز  کیا ا یااتصال م رایاست، ش یمنف لوریپاسخ ت م یدار
که  یها و مقاصد خواسته اشها،یاش فارست ن یا ژهیو مفاوم و نییتب

ارشش اسات،  یاۀنظر یحاد وسا  اساتنتاج بارا رساد یبه نظر ما
انساا   یاشهااینسبت باه ن یاگر فرد نگاه متفاوت  »ستین یتصادف

 اشها،ین رایچارچوز خود را واژگو  ساشد؛ ش ستیبا یم داشت، یم
ها  کاه انساا  اناد یمتکا یا وهیبار شا یها و مقاصد انساان خواسته

مرباو   یا هرکس بخواهد در حوشه نیبنابرا کنند، یگونه عمل م آ 
                                                           

1. undermine 

 اش یمفااوم دیابا کناد، مطالعاه اساتیس مانناد انساا ، رفتاار به
 «باشاد داشاته را یانساان مقاصاد و ها خواسته اشها،ین نیا فارست

(Taylor, 1967, p.40-41 ) 
 ها ارشش ما یعیطب طور به که است نیا لوریت گرید استدالل اما

 طرفادار کاه یکس اگر مثالً  م،یدان یم لیدل ارائه و هیتوج اشمندین را
 خاوز یکتااتورید حکومت»  دیبگو است، یکتاتورید حکومت

 دارد، تعج  یجا سخن نیا ،«ندارم یلیدل آ  یبرا من اما است،
( مشاابه کلماات)و  «باد» و «خاوز» یها کلماه کااربرد در رایش

 ریساا و نفارت تار ، عالقاه، احساا  اش را آناا که است یزیچ
 یبارا کاه اسات نیاا اساتدالل پاس  کناد یما زیمتما احساسات

 یزیچ بود    «بد» و «خوز» یبرا که است الشم زیتما نیا یبرقرار
 نیاا بار افازو   شاود یما محاو زیتماا نیا وگرنه شود؛ اقامه لیدل
 د،یاآ ینم خوشم ال  اش من»  دیبگو یکس که کرد تصور توا  یم

 یبارا ،«اسات خاوز کاه کنم یم اذعا  ای دهم یم  یتشخ یول
 آ  یبارا بتاوا  دیابا یزیچ خواند  «خوز» یاست که برا نیهم
 الشم گارید احساسات و نفرت و تر  مورد در نیا یول آورد، لیدل
 توجاه کاه شاود یما دهیفام باتر یشمان نکته نیا نیهمچن ست؛ین

 یطرفدار یبرا یکس اگر مثالً  ست،ین قبول قابل هم یلیدل هر میکن
 باه یکتااتورید حکومات در» که اوردیب را لیدل نیا یکتاتورید اش

 کیاشاود، مناافر  نیتأم یمردم به طور نسب ۀهم منافر نکهیا یجا
 اش هم باش صورت نیدر ا ،«شود یم نیتأم ی( به تمامکتاتوریفرد )د

 لیادل نوعااً  امر نیا رایش کند، کامل را خود لیدال که میدار توقر او
  رود ینم شمار به یمناسب

به نظر  یکاف لوریدفاع اش موضر ت یها هنوش برا استدالل نیا اما
گاه آ  بر لوریت خود که گونه هما  رایش رسند، ینم  موضر نیا است، آ
ماورد  2اناهیگرا عتیطب ۀم الط یۀناح اش استدالل بر یمبتن تواند یم او

 یبارا یهرگااه فارد ماثالً  ،یاساتدالل نینقد واقار شاود  بناابر چنا
در واقار برهاا   کناد، یاقاماه ما یلایدل یزیادانساتن چ« خوز»

آ  فرد مربو  باه  لیحالت، دل نیدر آ  نافته است  در ا 3یموجز
آ    یاوست، نه بخاش ارششا یارشش ۀبخش معطوف به واقر  گزار

اگار اش «  اسات دیاخاوز و مف یفرنگ گوجه» ندیگو یمثال م یبرا
 یفرنگ چارا گوجاه»شاود  دهیکرده، پرس ا یجمله را ب نیکه ا یکس
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 یفرنگا گوجاه رایاش» گفت خواهد مثالً  او ،«است  دیمف و خوز
 را پروساتات سارطا  باه اباتال خطار که است کوپنیل ۀماد یدارا

  است  نافته ریش شرح به موجز برها  چند نجایا در اما  «کاهد یم
 (6) استدالل

معطاوف باه  ۀ  )گزاراست کوپنیل ۀماد یدارا یفرنگ گوجه  1
 واقر( )مقدمه(

  یشاارا ازیاال)در  اساات کااوپنیل ۀماااد یدارا هرچااه  2
 ( )مقدمه(یخوز است  )حکم ارشش 1(ل وکننده

 (2 و 1  )است خوز یفرنگ گوجه 
 یبانیپشت یتجرب شواهد با( 6) استدالل واقر به معطوف ۀگزار

 باه میاآورد ارشش کیا یبارا کاه یلایدل یبرا آ ، در اما شود؛ یم
 نیاا یارششا ۀمقدما یبارا دیبا اکنو   میشد متوسل گرید یارشش

 م،یکن اقامه را یلیدل نیچن اگر  میاوریب لیدل هم( 2)خ   استدالل
 متوسال( 7) استدالل صورت به یموجز برها  به احتماالً  هم باش

  میرس یم( 9) استدالل به روند نیا ۀادام با م؛یشو یم
 (7) استدالل

 و جاادیا اش یریجلاوگ سب  است، کوپنیل ۀماد یدارا هرچه  1
 ۀ  )گازارشاود یما یسارطان یها سالول رفتن نیب اش موج 

 معطوف به واقر( )مقدمه(
 رفااتن نیباا اش موجاا  و جااادیا اش یریجلااوگ سااب  هرچااه  2

( یارششاا  )حکاام اساات خااوز شااود، یساارطان یها ساالول
 )مقدمه(

 (2 و 1  )است خوز دارد، کوپنیل ۀماد هرچه 

 (8) استدالل
 رفااتن نیباا اش موجا  و جااادیا اش یریجلاوگ سااب  هرچاه  1

 پروستات سرطا  به ابتال احتمال بشود، یسرطان یها سلول
 معطوف به واقر( )مقدمه( ۀ  )گزارکاهد یم را

 خاوز بکاهاد، را پروساتات سرطا  به ابتال احتمال هرچه  2
 ( )مقدمه(یارشش  )حکم است

 رفاتن نیبا اش موجا  و جاادیا اش یریجلاوگ ساب  هرچه 
  (2 و 1  )است خوز گردد، یسرطان یها سلول

 (9) استدالل
احتمال ابتال به سرطا  پروستات را بکاهاد، موجا   هرچه  1

                                                           

1. overriding 

معطاوف  ۀ)گازار  شاود یم عمر طول شیافزا و رنج کاهش
 به واقر( )مقدمه(

 خاوز شود، عمر طول شیافزا و رنج کاهش موج  هرچه  2
 ( )مقدمه(یارشش  )حکم است

 خاوز بکاهاد، را پروستات سرطا  به ابتال احتمال هرچه 
 (2 و 1  )است

 فاقاد آخار استدالل در یارشش ۀمقدم که است نیا نقد اکنو 
  یشارا لاور،یت باه پاساخ نیا در که داشت توجه دیبا  است لیدل

 ۀگازار ماورد در اساتداللش دو هار در لاوریت یسو اش شده مطرح
 هام یعنای دارد، وجود «است دیمف و خوز یفرنگ گوجه» یارشش

 متصاور را یطیشارا تاوا  یما هم و شد آورده لیدل گزاره نیا یبرا
 یبارا رد؛یگ قرار تناقض در یعلم یۀنظر کی با گزاره نیا که دیگرد

 باه تواناد یما پروساتات سارطا  کاه واقر خالف یۀنظر نیا مثال
 باا کاه نجاساتیا نکتاه اماا  نجامادیب انساا  عمار طاول شیافزا

 در کاه میرسا یم یا یارشش ۀگزار به موجز یها برها  یبند صورت
 نیچنا  آورد اساتدالل آ  یبارا تاوا  ینما رسد یم نظر به امر بدو

  دینام هیپا یها ارشش توا  یم را ییها ارشش
اشااره « خاوز» یمعنا ۀجنب دو به نقد نیا به پاسخ یبرا لوریت

م فااول  یطرفاادارا  دوپااارگ یسااو اش ش،کااه بااه نظاار کنااد یماا
سناد نکهیا نخست 2؛اند مانده  کاه است ممکن یزیچ به «خوز» ا 

 نیاا هماراه شاهیهم یولا نباشد، ای باشد زیچ آ  ستود  منظور به
 نکاهیا دوم و دارد وجاود زیاچ آ  شیساتا یبرا یلیدل که ادعاست

 را او اش یمقصاود ایا خواساته ای انسا  اش یاشین یزیچ آنکه گفتن
 «خاوز» یبارا یلایدل نخسات، نگااه در همواره کند؛ یم برآورده
 ۀجنبا(  ل وکنناده مالحظاات ازیال در)البتاه  اسات آ  خواند 
 اگار  شاود یم لحاظ موجز یها برها  در «خوز» یمعنا نخست  

 آ  دانساتن «خوز» یبرا یلیدل م،یدان یم «خوز» را یفرنگ گوجه
 مطارح ماوجز یهاا برها  در یدرپا یپ که ییها لیدل هما  م؛یدار

 رایاش کند؛ ینم حل را هیپا یها ارشش مشکل مطل  نیا اما شدند،
 یمعناا دوم ۀجنبا اش لاوریت پاس  مینادار یلایدل آنااا یبرا ظاهراً 

 هار  کناد یما اساتفاده هیاپا یها ارشش مشکل رفر یبرا «خوز»
 اگار ،(احساساات ابراش با سهیمقا در) بد و خوز ۀدربار «یداور»
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 باشاد، ارتباا  یبا یانساان اهاداف و اشهااین ها، خواساته با کسرهی
 یخوب نامناسا  باه لیامطلا  در ماورد دال نی  ااست ریناپ  فام

 یکه با خدمات درمان باشد یم یآ  کس لوری  مثال  تشود یروشن م
در  یکساان شیکاار موجا  افازا نیاا رایامخال  است، ش ریفراگ

 نی  روشن است که چنپوشند یم دیکه روپوش سف شود یجامعه م
 ارتبا  یب یانسان اهداف و اشهاین ها، خواسته با خود یخود به یلیدل

 نیچنا که کند لیتکم یا گونه به را خود لیدل فرد نکهیا مگر است،
 با آناا ارتبا  سب  به هیپا یها ارشش نیبنابرا شود؛ برقرار یارتباط

  هستند موجه یانسان اهداف و اشهاین ها، خواسته
 یمعناا دوم ۀجنب بر هیتک با ماند؛ یم یباق مشکل کی هنوش اما

ک مورد که «خوز»  یگارید ماوجز برهاا  بار نیا است، لوریت دیتأ
  داشت میخواه یفرنگ گوجه مثال مورد در مثالً  رد،یگ یم شکل

 (10) استدالل
 شااود، عماار طااول شیافاازا و رنااج کاااهش موجاا  هرچاه  1

(  ل وکننده  یشرا ازیل)در  است یانسان اشین کی ۀبرآورند
 معطوف به واقر( )مقدمه( ۀ)گزار

 یانساان اهاداف و اشهااین ها، خواساته ۀکنناد نیتاأم هرچه  2
 ( )مقدمه(یارشش  )حکم است خوز باشد،

 خوز شود، عمر طول شیافزا و رنج کاهش موج  هرچه 
 (2 و 1  )است

 اشیان کاه دارد وجاود یا یارشش ۀگزار استدالل نیا در هنوش اما
  استدالل( 2) خ  یعنی دارد؛ هیتوج به

 «خاوز» کاه کناد یما ا یب نیچن لوریت مشکل، نیا حل یبرا
 زیان یفیتوصا ییمعناا یدارا اش، گ اراناه ارشش یمعناا بار افزو 
قناع ش،یستا ،یابیارش در"خوز" »  هست  لهیوسا به و آ  مانناد و ا 

 ۀواساط باه کاه هساتند چنا  که رود یم کار به موجودات اش ینژاد
 یاماادهایپ بااه نساابت آ ، ماننااد و شااا یها خواسته شااا ،یاشهاین

 ,Taylor, 1967) «ساتندین تفااوت یبا 1نادیفرا جاا  مختلا 

p.54-55یمعناا تاا نیااش ا« خاوز»اگار  لور،ی(  براسا  نظر ت 
اداماه  یو نیفاام خواهاد شاد؛ همچنا رقابالیشود، کاربرد آ  ل

 ا یاالا کر "خاوز" و ب کااربرد فوق ا یا]م زیتماا نیاا  »دهاد یم
 ا یاناژاد مربوطاه )در م رایاست، ش ی[ ضروریاحساسات شخص

                                                           

1. world-process 

 ای بزرگ یها گروه ا یم توافق تیتثب و حصول یبرا( گرید یزهایچ
 نخواهاد یبااق آ ، بادو  که کند یم صرف یفراوان تالش کوچک

 تواناد یما چاه هاا ارشش یمباان که میابیدر مینتوان هرجا اما ماند،
 یدلبستگ اظاار عنوا  به"خوز"  کاربرد با میشو یم وسوسه باشد،
 ( Taylor, 1967, p.55) «میکن برخورد]   [ 
قابال « خاوز» یمعناا یبرا 2انهیگرا عتیطب دگاهید نیا ایآ نکهیا

اسات، اماا ماا هام  ینه، خود بحث مفصال و مساتقل ایقبول است 
کاه در ورود  یمشاکل م،یکاه اگار آ  را قابال قباول بادان میریپ  یم

مقالااه مطاارح شااد  نیااهااا بااه قلماارو علاام در بخااش سااوم ا ارشش
 رایااش شااود؛ یمرتفاار ماا یهااا( تااا حاادود ارشش هیااتوج ی)چگااونگ

واقعاًا  ایآ میابیکمک کنند در توانند یشناسا  م مردم ای شناسا  ستیش
 نیاناه  هرچناد ا ایا کناد یما  یتوص لوریکه ت میهست ینژاد نیچن

 یها و اهاداف انساان خواساته اشهاا،یخواهد ماناد کاه ن یمشکل باق
خواهااد داشاات، چااو   یفلسااف یاحتمااااًل پاسااخ نیااو ا سااتندیچ

 باشاد داشته یگوناگون اریبس یرهایتفس و معناها تواند یم یخوشبخت
 باشاند؛ یاساتدالل بحاث موضوع توانند یم گوناگو  یمعناها نیا و

 ،یها و اهداف انساان خواسته اشها،یدر مورد ن یحصول توافق نیبنابرا
    ستین یا کار ساده

 
 یاجت اع علنم در نقد و  ییتب

 و نیایتب نقش یبرا یجابیا یا جهینت توا  یم ادشدهی یها لیتحل اش
که هدف کاار  رسد یم نظر به  کرد افتیدر یاجتماع علوم در نقد
 کام دسات ایا ینایع یتیفعاال عنوا  باه− یدر علوم اجتماع یعلم

−یاالذهان نیب
 اسات؛ یاجتمااع یهاا دهیاپد ی  نایب شیو پا نییتب 3

 دیابا زیان 4دانشمند عنوا  به یاجتماع علوم دانشمندا  کار نیبنابرا
 حاال هار باه اماا باشاد، یاجتمااع یهاا دهیاپد ی  نیب شیو پ نییتب

شادت   باه کاه دارند سروکار یمباحث با یاجتماع علوم دانشمندا 
رو  روباه ییهاا باا ارشش ن،یایمرتب  بااارشش هساتند و در کاار تب

 باه اساتگ ارا یس ایا ماردم عماوم−جامعاه  5نفعا  یذ که شوند یم
 رشیپا  رقابلیل را ها ارشش نیآ  را باور دارند و ا −آناا اش یندگینما

                                                           

2. naturalistic 

3. intersubjective 

4. qua scientist 

5. stakeholders 
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 هااا، ارشش آ  اش خااود، ی  علماا یهااا افتااهی کنااار در ایاا ابناادی یماا
 کاار نیاا  رنادیگ یما جاهینت را یدیاجد یهاا ارشش و یهنجارها

شکال خود ی  خود به  وجاود آ  در ماام ۀمالحظا کیا اما ندارد، یا 
 نیایتب نادیفرا اش یبخشا حاال هار باه یارششا لیتحل نکهیا دارد؛

 اش دانشمند کار، نیا در و ردیگ یم صورت آ  ۀادام در بلکه ست،ین
  شاود یوارد م 1یشناس ارشش و اخالق ۀحوش به و خارج علم ۀحوش

 یبرخا چگونه که دهد نشا  مثالً  تواند یم یاجتماع علوم دانشمند
 کارده عرضاه او که ییها نییتب کنار در مقبول ی  اجتماع یها ارشش
 وهیشا نیباد و دهند یم جهینت را رشیپ  رقابلیل ییهنجارها است،

 اش متفااوت یتیفعاال کاار، نیا اما کند، نقد را ها ارشش آ  تواند یم
  است ها نییتب آ  خود   هیتوج و عرضه

 
 یریگ نتیجه

 که میده نشا  تا شد تالش(، SC) اش دفاع در نخست مقاله، نیا در
 حیتوضا میدیکوش دوم باشند؛ علم اش یبخش توانند ینم ها ارشش چرا
 یاجتمااع علاوم در مختلا  یها هیانظر ی  ارششا جینتاا آنچه میده

 کاه میاداد نشاا  منظور نیبد  ستین علم اش یجزئ شود، یم خوانده
 یبرخا و هیانظر گارفتن قارار هام کناار اش ها، هیانظر ی  ارششا جینتا

 نیاا اش و ییتنااا باه هیانظر اش نه شوند، یم جهینت موجود یها ارشش
  هستند یعیطب علوم یها هینظر ۀفناوران یدستاوردها مانند نظر

 در باوهمن یسو اش آ  رد و( SC) اش ما دفاع رسد یم نظر به اما
 نقاد کاه باوهمن دگاهید در  دارد شهیر علم اش برداشت در ما تفاوت

 علوم نقش شود، یم دانسته یاجتماع علوم یاصل دیشا و مام یجزئ
 باه» که است یکاربرد معرفت اش یدیجد نوع کرد  فراهم یاجتماع

 و میکنا درناگ خاود تیوضاع بار یباتر نحو به تا کند یم کمک ما
 و باورهاا رییات  باا بلکاه ها، دهیاپد اش یا حاوشه کنترل با نه را زهایچ

 نیااا در(  Bohman, 1991, p.191)«میدهاا بابااود هااا شیگرا
مسائله ماام در  ،یاش علوم اجتماع 2«انهیگرا عتیرطبیل» برداشت  

 ن  یایآ  اسات کاه تب یاجتمااع یها هینظر ی  شناخت معرفت ی  ابیارش
را داشته باشاد، اماا باه  یانتقاد یها نشیفراهم کرد  ب تیآناا ظرف

اش علام،  یا عنوا  شااخه به یعلوم اجتماع یکار اصل رسد ینظر م
 ییمناس  است، نه نقد  نقاد جاا ی  نیب شیو پ نییبه دست داد  تب

                                                           

1. axiology 

2. non-naturalistic 

 مقباول یهاا ارشش ای دانشمند یشخص یها ارشش آ  در که است
 اگار یحتا دانشمند شوند؛ یم ظاهر اش یعلم کار در او ۀجامع در

 یهااا ارشش یبرخاا بخواهااد و کنااد لحاااظ را موجااود یهااا ارشش
 دگاه  یاد کادام کاه ابادیدر تواناد یم د،ینما جیترو را خود مطلوز

 و کناد یاریا هاا ارشش آ  یریگ جاهینت یبارا را او تواناد یم یعلم
 توسا  او دگاهیاد یابیاارش در آنچه اما ابد؛ی دست آ  به تا بکوشد

 موجاه زا یام و او کار ی  علم بخش شود، لحاظ دیبا یعلم ۀجامع
 و ینایب شیپ و نیایتب در آ  تیاموفق و اش یتجربا دییتأ و آ  بود 
 حاصال یارشش جینتا نه است، ناایا مانند ییارهایمع و مسئله حل
 ییمبناا اگار سرانجام  موجود یها ارشش کنار در هینظر آ  اش شده
( لاوریت شناادیپ)مانند  ها ارشش یبرا واقر به معطوف و توافق مورد

 نقش یعلم تیفعال در بتوانند زین ها ارشش دیشا آنگاه شود، فراهم
  کنند فایا
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