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چکیده
دانش فارغ از ارزش ،از آرمانهای دوران مدرن بود كه در چند دهۀ اخير امكان تحقق آن نفي شده است و
ِ
اكنون بيشتر فيلسوفان علم ،دانش را بهعنوان هويتی ارزشمدار تعريف میكنند .پرسش مطرح در اين
خصوص آن است كه آيا تأثير ارزشها بر دانش ،عينيت آن را به چالش میكشد و دليلی بر نسبيت است؟ در
اين مقاله با توجه به تعدد شاخههای دانش و تنوع ارزشها استدالل خواهد شد كه ارزشها در دانشهای
مختلف نقش يكسانی ندارند .ضمن آنكه حضور ارزشها در مسير توليد دانش در صورتی مستلزم نسبیگرايی
است كه همۀ ارزشها نسبی باشند و حضور آنها محتوای دانش را تغيير دهد؛ اما نه نسبيت همۀ ارزشها
ً
قابل دفاع است و نه نسبيت ارزشها لزوما بهمعنای نسبيت محتوای دانش است.
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مقدمه
نسبت دانش و ارزش یكی از بحثهای مهم در فلسفۀ علم معاصر استت و اتاید بتتوان ففتت ت
اهمیت این بحث بیشتر نااتی از تتأ یری استت ت در بحتث از عینیتت علتم دارد همانفون ت
میدانیم در دوران جدید دانش تجربی ب عنوان الگوی عینیتت متورد توجت اترار فرفتت و همزمتان
ارزشهای اخالای ،نسبی و ذهنی تلقی اده است بر این اساس طرفداران عینیت علوم تجربی بتر
لزوم جدایی دانش از ارزش تأ ید می نند تا مبادا ب عینیت علوم تجربی خدا ای وارد اود
تلقی رایج این بود

ارزامداری 1در هر دانشی مستلزم جزماندیشتی و ر تود استت بنتابراین

احكام علمی باید از احكام ارزای و هنجاری اعم از اخالای ،سیاسی و اومی جدا بااتند فتو یی
ً
دانشمند ،هنگام پژوهش صرفا باید یك ذهن جتدای از تتاریخ و فرهنتخ ختود دااتت بااتد و هتر
حكمی

صادر می ند ،تنها باید محصول اوای معرفتی او بااد البت ستی منكتر ایتن نبتود ت

ارزشها در طول تاریخ علم ب طور مستقیم یا بت طور ضتمنی در نتیجتۀ پژوهشهتای علمتی تتأ یر
داات اند و مسیر علم را تعیین ردهاند؛ اما آرمان و توصیۀ روشاناسان این بود ت دانتش بایتد در
نهایت از ارزشها جدا اود
بنابراین دانش فارغ از ارزش ،توصیفی از وضعیت فذات یا حتی فزاراتی از وضتعیت نتونی
دانش نبود؛ بلك بیانی از وضعیتی ایدهآل بود

دانشمندان باید ب ستمت آن حر تت متی ردنتد

طرفدار ِان دانش فارغ از ارزش بر این باور بودند علم ایدهآل برای اینك متصف ب صدق و عینیت
بااد و توصیفی بیطرف و اابل اعتماد از طبیعت ارائ ند ،نباید تحت تأ یر ارزشها بااد؛ اما آیتا
دانشی

تحت تأ یر ارزشها راد رده بااد نسبی است؟ در این نواتار برای پاسخ ب این پرسش

نخست تاریخچۀ این بحث ب اجمتال مترور خواهتد اتد و ست

بتا بررستی نقتش ارزشهتا در

دانشهای مختلف استدالل خواهد اد با اینك تأ یر ارزشها بر دانش فریزناپذیر است؛ اما این
تأ یر ب فون ای نیست

نسبیفرایی را تقویت ند

1 value-ladenness
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مبانی جدایی دانش از ارزش
باور ب جدایی دانش از ارزش ریش در آ ار هیوم دارد وی در تاب رسالهای در باب طبیعت برت
استدالل می ند

از امر واات نمتیتتوان بت بایتد رستید (هیتوم ،1891 ،1ص )968بتر استاس

استدالل هیوم مقدماتی هستها را بیان می نند ،متضمن هیچ باید و ضرورتی نیستتند و افتر از
ً
چنین مقدماتی نتیج ای ب دست آید متضمن بایدی بااد ،لزوما مغالط ای صورت فرفت است
ً
این استدالل هیوم صرفا ب ارزشهای اخالای مربوط نیست او در این استدالل ب دنبتال آن استت
بایدهای دینی را نیز ب چالش بكشد وی مدعی است

حتی افر وجتود ختدا را بتتوان ا بتات

رد ،از حكم ب هستی خداوند نمیتوان حكم ب بایستی اطاعت از او را استنتاج رد بتا ایتن حتال
استدالل هیوم عام است و افر درست بااد ،استنتاج هرفون بایدی از هستها منتفی است
جدایی هست و باید در دیدفاه هیوم با نفی ضرورت علی نیز در ارتبتاط استت او در بحتث از
علیت ،نخست ادعا می ند
میفیرد

نسبت ضرورت علتی اابتل تجربت نیستت و از ایتن مطلت نتیجت

چنین نسبتی وجود ندارد افر هستها نسبتی ضروری با هم داات بااتند ،از مقتدماتی

هستها را بیان می نند ،میتوان بایدهایی را استنتاج رد پ انكار هرفون نسبت ضروری بین
هستها نیز مستلزم آن است از مقدمات بیانگر هستها هیچ بایتدی را نمتیتتوان ا بتات ترد
مالحظ خواهد اد

جدایی هستها از بایدها بتا تقستیم فزارههتا بت تحلیلتی و تر یبتی نیتز در

ارتباط است و این تقسیمبندی نیز ریش در آ ار هیوم دارد ب هر حال ،دیدفاه هیوم مبنی بر جتدایی
بایدها از هستها ،هم ب بایدهای اخالای و الهیاتی مربوط است و هم ب بایتدهای علمتی ت بتر
ضرورت علی تكی دارند
با اینك هیوم استنتاج باید از هست را مغالط میداند؛ اما نمون های این استنتاج در آ ار علمتی
و سخنان دانشمندان ب وفور یافت میاود برای مثال در متون علمی ابی این استدالل زیاد استت
در این آب با تری وجود دارد ،با تری موج بیماری انسان میاود ،پ ابتل از نواتیدن ایتن
آب باید آن را تصفی رد در چنین استداللهایی باید از هست استنتاج میاود و هتیچ مغالطت ای
در آن دیده نمیاود این نمون های استنتاج باید از هست بر اصل علیت تكی دارنتد و نستبت بتین
یك رویداد و نتیجۀ آن را بیان می نند واا فرایان در اینجا میتواننتد استتدالل ننتد ت بایتدهای
1. Hume
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اخالای و دینی نیز از این جهت تمایزی با بایدهای علمی ندارند و نستبت بتین فعتل و نتیجتۀ آن را
بیان می نند
ب عنوان نمون این فزارۀ علم اخالق

باید راست ففت ،ب این معناست

بترای رستیدن بت

اهداف جامعۀ انسانی راست ففتن ضرورت دارد چون دروغ ب عنوان یك رفتتار (علتت) ،نتتایجی
ً
(معلولی) ب دنبال دارد و مثال در زندفی جمعی اختالل و اضطراب ایجاد می نتد در الهیتات نیتز
عبادت ب دلیل نتایجی در سرنوات انسان دارد ،بایستی مییابد البتت هنتوز ایتن پرستش هیتوم
اابل طرح است

راه شف نسبت بین علت و معلول چیست؟ اما بحث در این است ت پرستش

هیوم عینیت علوم تجربی را نیز مخدوش می ند و نباید تصور رد

در این سیاق جدایی هستها

از بایدها در راستای دفاع از عینیت علوم تجربی است
جال است

حتی فلسفۀ خود هیوم نیز متضتمن بایتدهای متعتددی استت ت از هستتها

استنتاج ادهاند ب عنوان نمون هیوم از اصول فلسف خویش نتیجت متیفیترد ت بایتد تابهتای
متافیزیكی را ب آتش س رد و مینویسد« :واتی با ابول این اصول تابخان ها را مورر فحصوق او ار
ً
مي هيم چه چيز را بايد از بين بب يم؟ اگ مثال كتابی ربارۀ الهیات یتا مابعتدالطبيعوه مدرسوی بوه
ست گي يم ميپ سيم آيا این تاب مشتمل بر استداللي انتزاعي دربارۀ میت یا عدد است؟ خیر؛
آیا اامل استداللي تجربي دربارۀ امر واا یا وجتود استت؟ نت ؛ پت آن را در آتتش افكنیتد؛ زیترا
نميفراند جز سحسطه و فورهم باشود» ( اپلستتون ،1711 ،ص )773هیتوم همچنتین در تحلیتل
نسبت عقل و عواطف ب این نتیج میرسد

«عقل بردۀ عواطف است و باید چنین بااد» (هیوم،

 ،1891ص )916این نتیجۀ فلسفۀ هیوم نیز نوعي استنتاج باید از هستت بت اتمار متیرود و افتر
درست بااد نشان میدهد

دانش حاصل از عقل بشري فارغ از ارزشها نیست

جدایی دانش از ارزش در دوران معاصر با سیطرۀ پوزیتیویسم تقویت اده استت اتاید بتتوان
ففت دوفانگي دانش -ارزش بعد از دوفانگي تحلیلي-تر یبتي از مهمتترین نتتایج ستیطرۀ روحیتۀ
پوزیتیویستی بر فضاي فلسفي معاصر استت پوزیتیویستتها بتر عینیتت وااعیتهتاي فیزیكتي و
نسبیت ارزشهاي اخالاي تأ ید دااتند آنها دانش را توصتیفي و ارزش را هنجتاري متیدانستتند
پیشفرض آنها این بود

وااعیتهاي فیزیكي ملموس ،عیني و غیر اخصتیانتد؛ امتا ارزشهتاي

اخالاي ،ذهني ،نسبي و اخصیاند از نظر آنها حكم اخالاي ابتراز احستاس استت و ستنخیت و
ارتباطي با حكم تجربي ندارد ب عنوان نمون ایر مینویسد« :من با ففتن اینكت نتوع عمتل معینتی
صواب است یا خطا ،خبری وااعی ندادهام ،حتتی خبتری دربتارۀ وضت ذهنتی ختود تنهتا پتارهای

دانش ارزشمدار و مسئله عينيت

ً
ظاهرا معارض ففت من استت احساستات ختودش را

عواطف اخالای را اظهار ردهام و سی
بیان داات است پ این سؤال

دامیک از ما درست میفوید ،بیمعناست؛ زیرا هیچیک از متا

اضیۀ حقیقی را عنوان نمیدارد» (ایر ،1799 ،ص)131
از نظر حلقۀ وین علم تجربي توصیففر وااعیتهاي فیزیكي است و احكام اخالاي ب دلیتل
ً
آنك صرفا راهي براي ابراز میل یا احساس فرد هستند نسبتی با علم ندارند از نظر آنها تفتاوت علتم
با اب علم در این است

اب علم بیان ارزشها در چارچوبی ب ظاهر توصیفی استت؛ از ایتنرو

ب دنبال معیاری بودند تا فزارههای معنادار را از فزارههای بیمعنا جدا نند آنها بتا تكیت بتر اصتل
تحقیقپذیری استدالل می ردند

احكام فیزیكی با روش دایق علمتی اابتل ارزیتابی (ا بتات یتا

تأیید) اند و بنابراین معنادار تلقی میاوند اما احكام اخالای از راه تجربت اابتل ارزیتابی نیستتند،
پ

این فزارهها یا بیمعنا خواهند بود و یا اب فزارههایی

برای ابراز احستاس بت تار متیرونتد

(همان ،ص)141-119
تفاوت حلقۀ وین با هیوم در این بود

آنها دانش تجربی را عینی متیدانستتند و بتر ایتن بتاور

بودند

این ااخ برای حفظ عینیت خود باید فارغ از ارزش بااد در اینجا دو پیشفرض آنها این

است

هر حكم ارزای نسبی است و افر احكام ارزای در مسیر علم تأ یر داات بااتند ،احكتام
این دو پیشفرض ب سادفی اابل ا بات نیستند افر

علمی را نیز نسبی خواهند رد خواهیم دید

هم ا بات اوند بر اساس دیدفاه حلق وین نمیتوان بایدی از آنها استنتاج رد؛ در حالی
وین از این دو پیشفرض نتیج میفیرند

حلقتۀ

دانش باید از ارزش جدا بااد در اینجتا استتنتاج ایتن

بایستی از دو پیشفرض یاد اده نوعی استنتاج باید از هست بت اتمار متیرود و باعتث متیاتود
ادعای جدایی دانش از ارزش خود ویرانگر اود
با اینك اصل تحقیقپذیری در حوزۀ دانش و نسبیفرایی در حوزۀ ارزش دو مبنای اصلی باور ب
جدایی دانش از ارزش ب امار میروند؛ اما پاتنم از دوفانۀ تحلیلی – تر یبتی نیتز بت عنوان مبنتای
جدایی دانش از ارزش نام میبرد او در نقد حلقۀ وین استدالل می ند

پت

از آنكت مترز بتین

تحلیلی و تر یبی در چند ده اخیر فرو ریخت ،دیگر دلیلی برای تمایز دانش از ارزش نیز نمیماند
(پاتنم ،1799 ،ص .)71در اینجا پاتنم بت ارهتای تواین و پیتروانش ااتاره دارد ت تمتایز بتین
تحلیلي و تر یبي را نفي می نند البت رویكرد واین نیز در نهایت ب نوعي اراردادفرایی عتام ختتم
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میاود حتی اوانین فیزیك را نیز نسبی می ند.1
ب هر حال صدق تحلیليها از نگاهی رئالیستی نیز برای حلقۀ وین مشكلساز است ب عنتوان
نمون بر اساس دیدفاه الی نیتز حقایق ب ضتروری و ممكتن تقستیم میشتوند او دریافتت حقتایق
ضروری را ب عقتل نستبت متیداد و اتناخت حقتایق ضتروری را بت عنوان فصتل ممیتز انستانها
میدانست و بر این باور بود « :اتناخت حقتایق واجت و جاویتدان چیتزی استت ت متا را از
حیوانات محض متمایز می ند و ب ما خرد و علوم را ارزانی میدارد و از این رهگذر متا را بت مقتام
رفی خوداناسی و خدااناسی ارتقتا متیدهتد»( 3الیت نیتز ،1713 ،ص  .)171بتر ایتن استاس
واا فرایان در حوزۀ منطق و ریاضی ادعا دارند ت ضترورتهای منطقتی و ریاضتی مبنتایی عینتی
دارند ب عنوان نمون امتناع اجتماع نقیضین ب معنای امتناع اجتماع وجود و عدم در متن واا است
روان است

پذیرش وااعیت ضروری ن تنها با تمتایز تحلیلتي -تر یبتی ناستازفار استت؛ بلكت

تمایز دانش -ارزش را نیز ب چالش می شد؛ زیترا ضترورت نتوعی بایتد استت و مفهتوم وااعیتت
ضروری از جم بین هست و باید خبر میدهد
پاتنم انگیزۀ اصلی حلقۀ وین برای جدا ردن دانش از ارزش را ضدیت با متافیزیك متیدانتد و
متینویستد« :بتدترین چیتز دربتارۀ دوفتانگی وااعیتت از ارزش آن استت ت در عمتل همچتون
متواف نندۀ بحث و ن تنها متواف نندۀ بحث بلك متواف نندۀ اندیش  ،عمل متی نتد» (پتاتنم،
 ،1791ص  .)88وی در ادام توضیح میدهد

این دیدفاه

خوب بت معنتای میتل یتا تترجیح

ذهنی است ،انسان را از خوداناسی و از پرسشهایی مانند اینك چ هستیم و چ باورهایی داریم؟
جدا می ند او همچنین حلقۀ وین را متهم ب جزماندیشی می ند و مینویسد آنها واتی میفوینتد
اخالق از وااعیت جداست ب فون ای سخن میفویند فویی وااعیت را میاناسند (همتان ،ص
 .)01او همچنین مدعی است همۀ استداللهای حلقۀ وین برای ا بات نسبیت ارزشهای اخالاتی
در خصوص ارزشهای علمی نیز اابل تكرار است (همان ،ص  .)417بنابراین نسبیفرایی اخالای
حتی علوم تجربی را نیز ب وادی نسبیت می شاند با این حال افر بتتوان نشتان داد ت ارزشهتای
معرفتی با ارزش های اخالای نسبت نزدیكی دارند ،ب ناچار باید در یكی از دو ادعای اصلی حلقتۀ
 1در خصوص نقد ابعاد نسبی فرایانة دیدفاه واین و بررسی نسبت این دیدفاه با پوزیتیویسم ،ر ک بونژور ،1388 ،ص172-111
 3الی نیتز در ادام  ،اصل اینهماني را مبناي همة حقایق عقل میداند؛ اما در فلسفة او اینهماني یك حقیقت ضروري است ن یك فزاره
ً
صرفا بیانگر رابط اي زباني یا مفهومي بااد

دانش ارزشمدار و مسئله عينيت

وین تجدیدنظر نیم؛ یعنی یا باید از عینیت علتوم تجربتی صترفنظر نتیم و یتا از عینیتت حتوزۀ
اخالق دفاع نیم
نسبت ارزشهای معرفتی با ارزشهای اخالقی
اغل در بحث از ارزش و دانش بین ارزشهای معرفتی و ارزشهای اخالای تمتایز فذااتت اتده
است ارزشهای معرفتی ارزشهایی هستند

مسیر و روش علم را تعیین می نند و معیار عینیتت

علم ب امار می روند؛ اما در متون مربوط ب نسبت بین دانش و ارزش بحتث اصتلی در خصتوص
در بحث از نسبت دانش

نقش ارزشهای غیر معرفتی در حوزۀ دانش است تلقی رایج این است
ً
و ارزش سی منكر تأ یر ارزشهای معرفتی نیست و صرفا در مورد نقش ارزشهای اخالای بحث
است (پسیلوس ،4118 ،ص .)011
این تلقی در صورتی درست است

بتوان مرز اتاطعی بتین ارزشهتای معترفتتی و اخالاتي

ترسیم رد پیشفرض چنین رویكردی این است

ارزشهای معرفتی محتوایی اخالاتی ندارنتد؛

اما این پیشفرض اابل بحث است و برای ارزیتابی آن بت بحثتی تفصتیلی در خصتوص مهمتترین
ارزشهای معرفتی نیتاز استت در چنتین بحثتی افتر بتتوان نشتان داد ت ارزشهتای معرفتتی از
ارزشهای اخالای جدا نیستند؛ آنگاه دانشي بر مبنای ارزشهای معرفتی تولید میاتود در ایتن
مسیر با ارزشهای اخالای نیز نسبتی مییابتد بنتابراین افتر اختالق را نستبی بتدانیم ،ارزشهتای
معرفتی و ب تب محتوای معرفتی حاصل از آن نیز عینیت خود را از دست میدهند

ً
اما ب نظر میرسد ارزشهای معرفتی را نمیتتوان از ارزشهتای اخالاتي جتدا ترد متثال در

معیارهای پرافماتیستی فایده و ار رد یک نظریۀ علمی دلیلی برای ترجیح آن نظری است و ار رد
یا فایده را بدون توج ب اهداف جمعی و فردی نمیتوان تعریف رد حتی اینك عینیت ،ارزاتمند
نیز هست و امر عیني مطلوب نیز هست ،برای طرفداران دانش فارغ از ارزش یك پارادو
بود دلیل مهمتر آنك صدق

خواهد

هدف اصلي علم ب امار میرود ،از مهمترین مفاهیم اختالق نیتز

هست در اینجا مطل فقط این نیست

برخي از ارزشهای معرفتی اباهتتیلفظتي بتا مفتاهیم

اخالاي دارند و یا اینك دست م محتوایی اخالاي نیز دارند؛ بلكت مطلت ایتن استت ت صتدق
ب عنوان یک ارزش معرفتی تنها با ارط صدق اخالاي میتواند تحقق داات بااد بت همتین دلیتل
است

هنجارهای اخالاي مانند رامت انسانی و احترام متقابل در تضتمین صتدق نقتش مهمتي

دارند
ا نون در فلسفۀ اخالق اخالق ،علم از ااخ های مهم اخالق عملی استت و مباحتث اختالق
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علم در حوزههایی مانند فرا اخالق ،1اخالق هنجتاری 3و اختالق تاربردی 7بت طور جتدی دنبتال
میاود .9در اخالق علم از اصول ،هنجارها و مفاهیم اخالاي مربوط ب حوزۀ علم بحث میاود و
از معنا و توجی آنها سؤال می اود همچنین ب مشتكالت اختالاتی در محیطهتای علمتی توجت
میاود و اینك این مشكالت چ نقشي در پیدایش بحرانهای مرتبط با علتم جدیتد ماننتد بحتران
محیط زیست و اكاف طبقاتی دارند اصولی مانند دات در پژوهش ،اهش خطتا ،فتزارش همتۀ
یافت های تجربي ،آزادی دسترسي ب مناب و ابزارهای پژوهش نمون هایی از توصی هتای مشتتر در
دو حوزۀ دانش و ارزش است همگی در تضمین عینیت دانش نقش دارند
در مجموع تولید علم فعاليتی جمعي است و اعتماد متقابل ارط اصلي هتر تار جمعتي و از
جمل ار علمي است در یك جامع علمي اهدافي مانند عینیت و صتدق بتدون عمتل بت اصتول
اخالاي مانند راستگویی و نیكخواهی و احترام ب انسان تضمیني برای تحقق و مانتدفاری ندارنتد
ً
موفقیت علم صرفا با اعتماد متقابل بین اعضای جامع علمي تضمین نمتیاتود و اعتمتاد متقابتل
باید بین جامع علمي و سایر فروههای اجتماعي نیز وجود داات بااد تردیدی نیست ت تاهش
اعتماد عمومي در حوزههایی مانند پزاكي روند پژوهش علمی را نیز مختتل خواهتد ترد و میتزان
این اعتماد تا حدود زیادی ب اخالق پزاكي مربوط است بنتابراین دانتش بتدون ارزش نت امكتان
تحقق دارد و ن تضمیني برای ماندفاری
نقش ارزشها در تدوین روش
روش علم راهی برای احراز عینیت آن است و ارزشها در تدوین روشاناسي نیز دخالت دارند ب
عنوان نمون پوزیتیویستها زماني دانش جداي از ارزش را ب عنوان آرمان فعالیت علمی معرفتی
می نند ،باید دیگران را در خصوص ارزش و مطلوبیت چنین آرماني اان نند ب تعبیر پوپر فتارغ
از ارزش بودن حتی افر ممكن بااد باز یک ارزش جدید است (پوپر ،1379 ،ص )113بیكن نیز
ادرت را ارزامند میدانستت و از ایتنرو در روشاناستي علمتي ختود ،دانتایی را بترای توانتایی
1 . metaethics
2 . normative
3 . applied

 9ب عنوان نمون ر :
Rensik, D. (1998), The ethics of Science New York،Routledge.
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میخواست؛ اما برخي دیگر ادرت را منشأ فساد تلقي می نند و هدف علم را رستیدن بت حقیقتت
میدانند (همان ،ص)8-719
ً
ب هر حال آرمان دانش فارغ از ارزش ب عنوان میرا تي پوزیتیویستتی صترفا یتك بحتث نظتری
نیست و در عمل پیامدهای فستردهای برای جوام بشری ب دنبال داات است پوپر در نقدی
ادعای معرفت عیني دارد توضیح میدهد

بر

بر اساس این ادعا انسانها در دوران مدرن ب دو فتروه

عاال و فااد عقل تقسیم ادند و از این پ هر فرهنگي با فرهنخ مدرن تفتاوت دااتت بت ایتن
اتهام

فرفتار بتهای ذهنی است محكوم ب حذف ادن بود (پوپر ،1308 ،ص .) 10این تلقي،

هزینۀ فزافي برای جوام انساني ب دنبال داات؛ چتون اتعار پوزیتیویستتی دانتش فتارغ از ارزش
باعث اد تا علومي

در فرهنخ و ارزشهای غربي ریش دارند ،ب عنوان علومي عینتي و فتارغ از

ارزش ب فرهنخهای دیگر صادر اوند و هزین های غیر اابل جبراني بر فرهنخ و ارزشهتای ستایر
ملتها تحمیل نند
اعار دانش فارغ از ارزش ب پیدایش نسلي از دانشتمندان متک ترد ت فتارغ از ارزشهتای
متعالي انساني و اسیر خواهشهای دروني و برده نان و نام بودند آنها با اینك با دانش و ابتزاری ت
در اختیار دااتند و با توج ب جایگاه اجتماعي خود میتوانستند جامع بشری را در مسیر عدالت و
صلح حر ت دهند ،ب ابزاری برای افزایش شتتار در جنخهتا و فستترش اتكاف طبقتاتی تبتدیل
ادند جدایی از ارزشها در حوزههای تأ یرفذاری مانند ااتصتاد باعتث اتد تتا ایتن دانشهتا بت
پیدایش جهاني مک نند

ا نون در یکسوی آن هم سال میلیونها انسان از مختوری تلتف

میاوند و در سوی دیگر آن بسیاری از انسانها از پرختوری رنتج متیبرنتد و از متحر تي تلتف
میاوند در چنین وضعیتی دانشمندان با تكی بر اعار جدایی دانش از ارزش ب هیچوجت ختود را
مسئول نمیدانند سالحهای شتار جمعي ،تخری محیط زیست و تبدیل علم پزاكي ب تجارتی
پر سود

برای سالمت و جان انسانها ایمت تعیین می ند ،بخشي دیگر از نتایج جدایی دانش از

ارزش است این سخن هیوم

عقل برده عواطف است و باید چنین بااد تا آنجتا ت توصتیفي از

چنین فضایي است اابل منااش نیست؛ اما بایستی آن محل بحث است این بایستی ن دلیلتي دارد
و ن مطلوبیتي
دو جنخ ویرانگر ارن بیستم ب عنوان هشداری جدی در خصوص عواا آرمان دانتش فتارغ از
ارزش تلقي اد افر حاصل دانش میتواند تا این اندازه با ارزشها تقابل داات بااد ،پ دانش از
ارزشها جدا نیست دانش بر محور ارزشها میچرخد و هر دانشي بست ب اینكت بتر متدار تدام
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ارزش میچرخد نتایج متفاوتی ب دنبال خواهد داات بر این اساس ا نون در فلستفۀ علتم پت از
ً
پوزیتیویسم تقریبا بیشتر فیلسوفان ،دانش را متأ ر از ارزشها میدانند و تلقي رایتج ایتن استت ت
حضور ارزشها در متن دانشهای فونافون بشری ب اندازهای ملموس و غیر اابل انكتار استت ت
دانش را باید ارزامدار دانست افر پیش از این تردیدی نبود از نظر تاریخي دانش فارغ از ارزش
مفهومي بي مصداق است ،ا نون استدالل میاود

با توجت بت ابعتاد مختلتف دانتش و تعامتل

پیچیدۀ آن با فرهنخ و تاریخ ،چنین مفهومي از دانش امكان تحقق نیز ندارد
در مجموع ب نظر میرسد در روشاناسي نیز بيطرفي بيمعناست و ایتن حتوزه نیتز متتأ ر از
ارزشهای اخالاي حا م بر جوام است در بحث از روش ،ارزشهای معرفتتی در خت تعریتف
نمیاوند و ارزشهای غیر معرفتی در تعیین مصداق و تعریف هر یك از آنها و بیان میتزان اهمیتت
آن نقش دارند ب عنوان نمونت در یتك فرهنتخ متادی روش تجربتي در تشتخیص صتدق ارزاتی
محوری مییابد و سایر روشها مانند اتهود و وحتي متورد توجت نخواهنتد بتود یتا یتك فرهنتخ
اومانیستی

ب آرمان آزادی مطلق باور دارد ن تنها ارزشهای اخالاي را نسبي میدانتد؛ بلكت در

خصوص ارزشهای معرفتی مانند صدق نیز ب نسبیت تمایتل خواهتد دااتت چنتین فرهنگتي بتا
ضرورت علي ب دلیل آنك مان آزادی است ،میانۀ خوبي نتدارد و حتتی ممكتن استت ارزشهتای
زیباییاناختی و فایدهفرایان اهمیتی بیشتر از صدق بیابند
از ارزشهای معرفتی

چشم ب وایم ،دالیلي وجود دارد

نشان میدهد ارزشهای اخالاي

ب ایوههای بارزتری در فرایند تولید دانش حضور دارند انتخاب مسئل در مسیر هر پژوهشي نقطۀ
آغاز تعیین نندهای است و ارزشهای اخالاي در این خصتوص نقتش بيبتدیلي دارنتد بترای هتر
ً
پژوهشگری بينهایت مسئل اابل تصور است صرفا برخي از آنها متورد توجت اترار متیفیرنتد
فرایند انتخاب مسائل و اولویتبندی آنها ب ارزشهای اخالاتي و فرهنتخ جوامت مربتوط استت
علمي

برای سیطرۀ بر طبیعت و همنوعان تدوین اود اذب نیست؛ اما با علم دیگتری ت بترای

حل مسئلۀ فقر جوام ضعیف تدوین اود ،تفاوتی متاهوی خواهتد دااتت پتوپر بتر ایتن استاس
استدالل می ند

دانشمند تجربي یک ذهن خالص جدای از ارزشها نیست و ارزشهتای او در

تعیین پرسشها و اهداف علم دخالت دارند (پوپر ،1769 ،ص)7
پوپر همچنین استدالل می ند

حتی مشاهدۀ علمي نیز متأ ر از مستائل ،ترسهتا ،امیتدها،

نیازها و مهر و ین فرد مشاهدهفر است (پوپر ،1374 ،ص  .) 78چون حجم دادههای تجربتي در
هر پژوهشی بسیار فسترده است و در عمل نمیتوان ب همۀ آنها توج رد ،در واا مشتاهده نتوعي

دانش ارزشمدار و مسئله عينيت

انتخاب است و انتخابها بر اساس ارزشها صورت میفیرد ب عنوان نمونت مكتی 1در ایتن متورد
مینویسد:
«توصیف سادهانگارانۀ فذات از علم خوب بر فرض وجود دانشمندانی فااد دلبستگی استتوار بتود
در یك خ سازمان یافت ارار دارند و فقتط بت دنبال اطالعتات صتادق (یتا هتر ارزش معرفتتی
دیگري) در مورد جهان هستند فیلسوفانی مانند فیلپ

یتچر ،3آلوین فلتدمن 7و جیتزس زمتورا9

ا نون دانشمندان را ب فون ای توصیف می ننتد ت در بتازار راتابتی ایتدهها و تمتایالت اخصتی
خویش را دنبال می نند؛ دانشمندان در اصل ب دنبال آن هستند
مقبولیت ،اعتبار و دیگر اهداف غیر معرفتی را

برای خود محبوبیت ،آستایش،

سود آنها را افزایش میدهد ب حتدا ثر برستانند

دانشمندان سرمای فذاری می نند و انتظار سود آوری دارند آنها از هزین ردن واهمت دارنتد و از
سود ردن استقبال می نند ،طال حقوق مالكیت هستند و ب محر ها پاسخ میدهند و این رفتارها
در درون «سازمان صنعتي» تولید علم اكل میفیرد» (پسیلوس ،4118 ،ص)551

حاصل بحث تا اینجا این اد ارزشهتای معرفتتی از ارزشهتای اخالاتی و فرهنگتی جتدا
نیستند و در هم تنیدفی این دو اابل انكار نیست؛ اما نقش اخالق در تحقق ارزشهتای معرفتتی در
راستای تضمین عینیت علوم تجربی است اینك در فزارش مشاهدات تجربی باید راست ففتت تتا
صدق تضمین اود ،از درهمتنیدفی دانش و ارزش جهت تضمنی عینیت خبر میدهد ارزشها در
تعیین اهداف و انتخاب مسائل هر دانشي ،اعم از اینك موضتوع آن طبیعتت بااتد یتا انستان ،نیتز
دخالت دارند؛ اما در چنین مواردی چون محتوای دانش را تحت تأ یر ارار نمیدهند ،دخالتت آنهتا
منافاتی با عینیت دانش ندارد
ارزشمداری علوم انساني
در مجموع همۀ دانشها تا آنجا

محصول ذهن و زبان انسان هستند و تا آنجا انستان در تولیتد

آنهتا دخالتت و وستاطت دارد ،از ارزشهتتای انستانی اعتم از اخالاتتي ،فرهنگتی و سیاستی تتتأ یر
1 Uskaki Maki
2 Philip Kitcher
3 Alvin Goldman
4. Jesus Zamora
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میپذیرند با این حتال ارزشهتا در دانشهتایی ت موضتوع آنهتا ختود انستان استت ،حضتوری
فستردهتر و تأ یری عمیقتر دارند ارزشها در علوم انساني ،هم ب این دلیل
تولید این علوم دخالت داات و هم ب این دلیل

ذهنیتتی انستانی در

موضوع آنهتا انستانی استت ت بت طور متاهوی

ابعادی ارزای و هنجاری دارد ،نقشی مضاعف دارنتد در ادامت از نقتش ارزشهتا در دانشهتای
مربوط ب انسان بحث میاود
علوم انسانی صبغ ای تاریخی دارند یعنی علم تاریخ منب اصلی همتۀ علتوم انستانی استت و
عرصۀ تاریخ تنها آزمایشگاهی است نظریت های مربتوط بت انستان در آن بت طور جتدی محتك
میخورند بنابراین هر تأ یری

ارزشها بر دانش تاریخنگاری داات بااند ،منحصر ب علم تاریخ

نمیماند و ب همۀ علوم انسانی و اجتماعی تعمتیم متییابتد دالیتل زیتادی وجتود دارد ت نشتان
میدهد دانش تاریخ و روش تاریخنگاری ب طور مستقیم تحت تأ یر ارزشهاستت ایتن دالیتل در
ادام بررسی میاود
در عرصۀ تاریخ رویدادهای جزئی متكثر و پیچیدهای حضور دارند

فزارش همۀ آنها در علم

تاریخ ن امكان دارد و ن مطلوب است از اینرو یك مورخ بر اساس اهتداف و ارزشهتای ختاص
خود ،تنها بخشی از رویدادهای تاریخ را فزارش می ند هر فزارای نیز در چارچوبی خاص ارائت
میاود

عنوان یك رویداد ،جایگاه و اهمیت آن را مشخص می ند اموری مانند سیاست ،دین،

ااتصاد ،هنر و علم میتوانند چارچوبی برای طبق بندی رویدادهای تاریخ بااند ب عنوان نمونت در
یك نگاه مادی تاریخ ب عصر سنخ ،آتش و آهن تقسیم میاود و در یك نگتاه دینتی عصتر نتوح و
ابراهیم دورههای اصلی خواهند بود
نقش ارزشها

در دوران معاصر خبرفزاری و خبرنگاری نمون ای بارز از نگارش تاریخ است
ً
در آن اابل انكار نیست خبرفزاريها همۀ رویدادهای روز را فزارش نمی نند اصال روزنام ای ت
همۀ رویدادها را فزارش ند ب فرض

امكان انتشار آن بااتد ،خواننتدهای نخواهتد دااتت هتر

خبرفزاری موفقی بر اساس اصول حرف ای خود بیشتر رویدادهای روز را نادیده میفیرد و بر استاس
ارزشهای مورد نظر خود بخشی از رویدادها را انتختاب متی نتد ست

رویتدادهای منتخت را

تحت مقوالت و عنوانهای خاصی طبق بندی می ند ،آنها را ب فرعتی و اصتلی تقستیم متی نتد،
ترتی آنها را مشخص می ند و

در همۀ این مراحل ارزشهای سیاسي ،فروهتی و ملتی دخیتل

هستند اهمیت و حساسیت خبرنگاری و خبرفزاری ب دلیل ارتباط مستقیم آن بتا ارزشهاستت در
واا راابت بنگاههای خبرپرا نی در افزایش تعداد مخاط نیز ب حضور ارزشهتا در متتن خبتر و

دانش ارزشمدار و مسئله عينيت

امكان القای غیر مستقیم آن ب مخاط مربوط است در این راابت بنگاهی پیروز است ت بتوانتد
ارزشهای مورد نظر خود را در اال فزارش خبری ب افكار عمومی تحمیل ند
در تاریخنگاری حرف ای نیز وضعیت مشابهی حا م است مفاهیم علم تاریخ از ارزشها جتدا
نیستند و هر حكمی نوعی ارزشفذاری است بيرحمی هیتلر وااعیتی است ت همزمتان بتد نیتز
هست مفاهیمی مانند ودتا ،اتلعام ،دیكتاتوري ،جنایت ،پیشترفت ،آزادی و از ادبیتات علتوم
تاریخی و اجتماعی اابل حذف نیستند و همگی بار ارزای ختاص بت ختود را دارنتد ایتن نتوع از
مفاهیم ب طور همزمان توصیففر و ارزشفذار ب امار میروند مفهوم پیشرفت هم یک رویداد را
توصیف می ند و هم آن را ارزشفذاری می نتد در علتوم سیاستی بحثهتایی ت در خصتوص
نسبت آزادی و امنیت مطرح است ،بدون توج ب ارزشها ناتمام خواهنتد بتود و بت طور لی ارزش
خود را از دست میدهند
البت پوزیتیویستها این نمون ها را ناای از نقص زبان میدانند و ب یك زبان فیزیكتی محتض
ایدهآل میاندیشند

از ارزشها تهی بااد آنها توصی یا پیشبینی متی ننتد ت ایتن مفتاهیم در

نهایت از فرهنخهای لغت حذف اوند و مفاهیم فیزیكی جای آنها را بگیرند؛ اما مفهتوم خشتونت
را نمیتوان ب رفتار فیزیكی خاصی مثل حر ات ماهیچ دست تعریف ترد مصتداق خشتونت در
فرهنخهای مختلف و بر اساس باورهای انستانها متفتاوت خواهتد بتود بتا ایتن حتال حتتی افتر
خشونت در تمام فرهنخها تنها در حر ت ماهیچ دست خالص میاد ،باز نمیتوانستتیم بت جای
بحث از علل خشونت از علل حر ت ماهیچ بحث نیم چنین بحثی از نظر ماهوی و اهمیتت بتا
بحث از علل خشونت متفاوت است تا نون زبان فااتد مفتاهیم ارزاتی تتدوین نشتده و بت نظتر
میرسد با توج ب ماهیت اخالای انسان آرمانی دست نیافتنی است در واا جایگاه ایتن مفتاهیم
در زبان ب فون ای است

بدون از دست دادن ار ردهای اصلی زبان نمیتوان آنها را حذف رد

حضور ارزشها در علوم انسانی و تاریخی ب اندازهای بارز است

متخصصتان ایتن حوزههتا

نیز در نار فیلسوفان علم از رویكرد ارزامداری جانبداری می نند پاتنم در این خصوص ب آ تار
آمارتیا سن 1مثال میزند سن

برندۀ جایزۀ نوبل ااتصاد در سال 1998م است ،در تاب اقتصتاد

و اخالق استدالل می ند علم ااتصاد نمیتواند از اخالق جدا بااد. 3او با تحلیتل مفهتوم رفتاه
1. Amartyasen
3براي مطالعة تحلیلي در خصوص دیدفاه آمارتیا سن ر ( :پاتنم)1791 ،
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از مفاهیم محوری علم ااتصاد است ،نشان میدهد

در این مفهوم ارزش و دانش در هم تنیده

و جدایيناپذیرند از نظر سن یك ااتصاددان بدون توج ب ارزشها نمیتواند ااخص مطلوبیت را
تعریف ند او نشان میدهد

فاصل فرفتن دانش ااتصاد از ارزشهای اخالاتی هتم بتر ااتصتاد

رفاه ا ر میفذارد و هم بر پیشبینيهای ااتصادي
در اینجا استدالل سن را با یك مثتال متیتتوان رواتنتر ترد در شتورهای غربتی وضتعیت
فرهنگی و اجتماعی ب فون ای است

تعداد اتبك های تلویزیتوني ،تعتداد صتندليهای ستینما و

تیراژ مطبوعات ب عنوان ااخصهای رفاه معرفتی متیاتوند ایتن اتاخصها همگتی فرهنگتی و
ارزامدار ب امار میروند؛ اما اراناسان ااتصتادی در برختی از شتورهای جهتان ستوم ت بتا
رویكرد دانش فارغ از ارزش ب این ااخصها مینگرند ،ب جای پرداختن ب نیازهتای اولیت شتور
خود مانند بهداات و آموزش و امنیت ب دنبال برنام ریزی برای س ااخصهای باال بودهاند؛ در
حالی

رفاه و رضایتمندی مقول ای ارزای است

ب فرهنخ و تاریخ یک جامع بستتگی دارد

و نمیتوان ااخصهای رفاه را در هم دورانها و برای هم جوام یكسان دانست
حاصل آنك درهمتنیدفی دانش و ارزش واتی ختود انستان موضتوع دانتش بااتد فستتردهتر و
عمیقتر است و ارزشهای اخالای و اجتمتاعی نیتز در نتار ارزشهتای معرفتتی ماننتد صتدق و
عقالنیت ،در تولید محتوای علوم اجتماعی و تاریخی دخالت دارند در ایتن علتوم نیتز ارزشهتای
اخالاي در انتخاب مسائل و حتی انتخاب حوزۀ پدیداري مورد مشاهده دخالت دارنتد بستیاري از
مفاهیم اصلي علوم اجتماعي نیز مفاهیمي ارزاي هستتند و احكتام علتوم اجتمتاعي رویتدادها را
همزمان با توصیف ارزشفذاري نیز می نند
ارزشمداري و نسبيگرایي
ا نون با توج ب نقشی

ارزشهای اخالای در حوزههای مختلف دارند ،میتوان ب پرسش اصلی

این نواتتار توجت ترد آیتا دخالتت ارزشهتا در مستیر دانتش عینیتت آن را مختدوش می نتد؟
همانفون

بیان اد انگیزۀ اصلی طرفداران دانش فارغ از ارزش دفتاع از عینیتت علتم استت و در

براي مطالعة تحلیلي متفاوت از تأ یر ارزشها در علم ااتصاد ر :
Gunnar, Myrsal (1970), The challenge of world poverty: A world anti-poverty program in outline,
newYork: pantheon.

دانش ارزشمدار و مسئله عينيت

مقابل آنها نسبيفرایانی ارار دارند دخالتت ارزشهتا در مستیر دانتش را دلیلتی بتر نستبيفرایی
میدانند 1آیا راه میان ای وجود ندارد؟ از نظر تاریخی اكست پوزیتیویستتها در دفتاع از عینیتت
دانش تجربی باعث پیدایش رویكردی افراطی و نسبيفرایان اد بر اساس آن همتۀ ابعتاد دانتش
حاصل ارزشها و عالیق اجتماعی تلقی اده است این دیدفاهها

بیشتتر در حتوزۀ پستتمدرن

طرح ادهاند ارزشهای مدرن مانند سودطلبی و ادرتطلبی را عامتل اصتلی تولیتد علتم معرفتی
می نند؛ اما همانفون

بیان اد ستودطلبی دانشتمندان منافتاتی بتا بحثهتای مربتوط بت ابعتاد

هنجاری علم ندارد چون هنوز میتوان این پرسش را طرح رد

علمی ت بتا اهتداف ااتصتادی

تولید اده آیا صادق و عقالنی است یا خیر؟ سودطلبی میتواند علت تولید علتم بااتد و بحتث از
علت نمیتواند جایگزین بحث از دلیل اود ارزشها نیز با اینك میتوانند در تولید علم نقش علی
داات بااند؛ اما جای دالیل را نمیفیرند ب عنوان نمون در بیشتر موارد رسیدن ب صدق هتم ستود
دانشمندان را تضمین می ند و هم مناف اجتماعی را
افر علتهای تولید نظری ها ،جایگزینی برای دالیتل نظریت ها دانستت اتود ،در ایتن صتورت
دانش تجربی عقالنیت و عینیت خود را از دست میدهد و ب امری اراردادی تبدیل میاود چتون
ب هر حال هر سخنی چ علمی بااد چ غیر علمی علتی دارد اما جتذابیت علتم و اهمیتت آن در
این است دانش ،صترفنظر از علتتی ت دارد ،دلیتل نیتز دارد و عقالنتي نیتز هستت بنتابراین
ً
دیدفاهی ارزشها را جایگزین دالیل می ند در واا دلیل عقالني را نفتي متی نتد و صترفا بت
علت توج می ند چنین دیدفاهی ب نوعي ب نسبيفرایی ختم میاود

در آن تمایزي بین علم و

غیر علم نمیماند روان است مشتكالت ایتن دیتدفاه متتر از مشتكالت نگتاه پوزیتیویستتی
نیست
جرالد داپیت3

دانش را ارزامدار میداند تأ ید دارد

ارزامداری مستلزم نسبیت نیست

او استدالل خود را این فون بیان می ند« :روان است ارزشهای جمعتی در اتكلفیری همتۀ
امور ذیل دخیلاند :جهتفیری توسعۀ علمي ،انگیزههتای دانشتمندان بترای علتمورزي ،مستائل و
پرسشهای خاصی

آنها حل می نند ،موضوع و هدف اناخت ،اربردهایی

 1نسبيفرایان پست مدرن بین ارزشهاي معرفتی و ارزشهاي اخالاي تمایزي اائل نیستند و ادعا دارند
معرفتی تاریخي و محصول ارارداد جمعي است ر ک (پسیلوس ،4118 ،ص)317

نتتایج پتژوهش

همتة ارزشهتا اعتم از اخالاتي و
2. Gerald Doppett
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آنها ب دنبال دارد و غیره ولی زمانی

بت ایتن نمونت های فونتافون از تتأ یر ارزشهتای جمعتی

مینگریم هیچیک مستلزم آن نیست خود اناخت علمی دارای نسبیت ارزاي 1بااد ،جتدای از
ً
ابعاد ارزای علم بیان اد پرسش از موفقیتت دانشتمندان در اتناخت علمتی متیتوانتد صترفا
عبارت بااد از اینك آیا نظری های آنها دارای فایت تجربی است؛ یعنی آیا ب ایوههای درستتی بتا
اواهد تجربی تطابق دارند این معنا از فایت تجربی نوعی ارزش جمعی ب معنتایی ت فذاتت
نیست و روان است

با ارزشهای جمعی تعین نمییابد در واا ب نظر میرستد بت طور امتل

مستقل از ارزشهای جمعی است» (پسیلوس ،4118 ،ص)313
پوزیتیویستها دانش را فارغ از ارزش میدانند تا از عینیت علم دفاع نند و نسبيفرایان دانتش
را ارزامدار میدانند تا نسبیت هر فون دانشی را نشتان دهنتد در ایتن بحتث پیشفترض مشتتر
پوزیتیویسم و نسبيفرایی این است هر ارزای نسبی و اراردادی است و افر دانتش نیتز متتأ ر از
ارزش بااد ،پ

دانش نیز نسبی خواهد بود؛ ولی در بین این دو دیدفاه مسیر معتتدلی وجتود دارد

ن ارزامداری دانش را انكار می ند و ن عینیت آن را از نظر منطقی ب دو ایوه میتوان از ایتن
دیدفاه معتدل دفاع رد :یا باید عینیت را ب حوزۀ ارزشها نیز بسط داد تا ارزامداری دانش منافاتی
با عینیت نداات بااد و یا اینك باید نشان داد

ارزشها حتی افر نسبی هم بااند با حضور ختود

در متن دانش باعث نسبیت دانش نمیاوند این دو راه

میتوانند مكمل یكدیگر بااند در ادامت

بررسی میاود
حلقۀ وین بر اساس اصل تحقیقپذیری تنها فزارههای تجربی را معنادار میدانستند و در حتوزۀ
ارزشها ب نسبيفرایی تمایل دااتند آنها خوب و بد اخالای را با خواتایند و بدآینتد فترد یكستان
میدانستند؛ اما در اینجا مشكالتی وجود دارد نشان میدهد نمیتوان ارزشها را برابر با میتل یتا
خواست فرد دانست چون انسانها در بسیاری از مواا برای رسیدن ب خوب از میل و ترجیح خود

چشمپوای می نند از نظر تحلیلی نیز خوب است با میل دارم ،برابر نیست " دلیلش این است
جملۀ «خوب است اما میل ندارم» جملۀ متنااضی نیست

از نظر منطقی نیز احكام ارزای ارتباطی استنتاجی بتا ستایر حوزههتای معرفتتی دارنتد بترای
اناخت ارزشها ب خوداناسی نیاز است و اناخت ماهیت انسان و جایگتاه او در جهتان هستتی
1. value-relative

دانش ارزشمدار و مسئله عينيت

نقشی محوري در پیدایش احكام و مفاهیم ارزاي دارد از اینرو ستازفاري بتین احكتام ارزاتي و
احكام توصیفي ارطي ضروري براي مقبولیت هر نظامي است و این مطل نیز نشان میدهتد ت
ً
احكام ارزاي و احكام توصیفي رابط اي استنتاجي با یكدیگر دارند متثال افتر در یتک جهتانبینی
ادعا اود

فرد دارای ارادۀ آزاد نیست و س

توصی هایی اخالای برای بهتتر زیستتن ارائت اتود،

چنین مكتبی دچار تنااض است احكام ارزای ب وااعیتها بستتگی دارنتد و بت عنوان نمونت ایتن
استدالل

«دروغ بد است؛ اما این دروغ باعث نجات جان یتك بيفنتاه متیاتود و بنتابراین بتد

نیست» درهمتنیدفی دانش و ارزش را نشان میدهد و در آن یک حكم ارزای از توصتیف وااعیتت
استنتاج اده است.1
روان است

افر فزارههای اخالاتی فااتد محتتوای معرفتتی و فقتط ابتراز احستاس بودنتد،

نمیتوانستند رابط ای منطقی با سایر فزارهها داات بااند و مستلزم یا متضمن یتا حتتی ستازفار بتا
فزارهای دیگر بااند این سنخ از روابط استنتاجی نیازمنتد منطتق مشتتر ی استت الگتی در ایتن
خصوص ب دو اصل انسجام و تطابق با وااعیتها مثال میزند ت در توصتیف و ارزشفتذاری بت
یک اندازه اهمیت دارند او در این مورد مینویسد:
«ارزشفذاريهای حاصل از نظام اخالای یا حقواي ،برای اینك با نمونت های مشتاب بت یتك
ایوه برخورد نند ،باید منسجم بااند ،با یكدیگر سازفار بااند و مبتنتی بتر وااعیتهتا بااتند در
چنین نظامی بيطرفی و انصاف ضروری و بولهوسی و خودسری ممنتوع استت بنتابراین الزامتات
منطقی و تجربی ارزشفذاری را نیز مانند توصیف مقید می نند» (الگین ،1989 ،3ص)93
نسبيفرایان اغل تفاوتهای اومی و تاریخی را دلیلی بر نسبیت اختالق متیداننتد و بنتابراین
استدالل می نند دخالت ارزشها در دانش ب نستبیت ختتم میاتود؛ ولتی در متورد برختی از
اصول اخالای مانند اصل عدالت ادعتای نستبیت اابتل ابتول نیستت اینكت یتك اتوم بت برتتری
 1نویسندة تاب دانش و ارزش

از دیدفاه هیوم مبني بر جدایي دانش از ارزش دفاع می ند و تا ید دارد

بین احكام ارزاي و احكام علمي استنتاجي

منطقي وجود ندارد ،در موارد متعددي ب نسبت استنتاجي بین دانش و ارزش اذعان می ند ب عنوان نمون مینویسد« :افر هیچ انساني نبااد ،میكربها صفت
بد ب خود نمیفیرند انسانها هستند ب خاطر میل ب بقاي میكربها را مان بقا هستند بد میامارند» در اینجا اینك میكرب مان بقاست حكمي علمي
است

نقش علي میكرب را بیان می ند و از این نقش علي می توان بد بودن یا خوب بودن آن را استنتاج رد البت میل ب بقا نیز در این حكم دخیل است ،ولي

بخشي از این حكم ارزاي نیز ب دانش مربوط است و نمیتوان همة آن را ب میل و ارارداد بشر نسبت داد ر

سروش ،1301 ،ص423
2. Elgin
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سفیدپوستان باور دااتند و آن را ارزش تلقی می ردند خطای آنها را نشان میدهتد نت ارزاتمندی
تبعیض را در واا همانفون

اصل امتناع تنااض در حتوزۀ دانتش بترای نستبيفراها مشكلستاز

است ،در حوزۀ ارزشها نیز اصل عدالت مشكل اصلی نسبيفراهاست این اصل برختورد یكستان
با امور مشاب را توصی می ند و بر اساس این اصل اتفاقنظر وجود دارد ت آپارتایتد غیتر اخالاتی
است
مثالهای لیش ای مانند اینك یك اوم جنازهها را میسوزاند و اومی دیگر این ار را بد میداند
و جنازهها را ب خا میس ارد ،تنها بر نسبیت آداب و رستوم داللتت دارد چنتین مثالهتایی نشتان
میدهد

ااوام مختلف ب اصل اخالای حرمت انسان باور دااتت اند حتتی در ایتن مثتال نیتز در

خصوص حرمت انسانها اختالفی نیست و این مثال نشان میدهد

همۀ ااوام حتی بترای جنتازۀ

یک انسان نیز حرمت اائل بودهاند البت آنها احترام خود نسبت ب جنازه را ب ایوههای فونافون و با
آداب و رسوم متفاوتی نشان میدادند؛ اما تفتاوت آداب و رستوم بت معنای نستبیت اصتول اخالاتی
نیست
البت تعریف عدالت و یا حرمت انسان ار سادهای نیست؛ امتا در مقتام عمتل و در تشتخیص
مصادیق خوب و بد اختالفات متتری وجتود دارد در متواردی نیتز ت تردیتد وجتود دارد اغلت
ً
انتخاب بین دو ارزش است تردید ایجاد رده است مثال جوانی بتین نگهتداری از متادر پیتر
خود و ار ت در مبارزات آزاديبخش در تردید است ،در واا بین دو ارزش عینی در تردید است و
حتی افر انتخاب او فااد معیار عینی بااد یا مورد توافق همگتان نبااتد ،نمتیتتوان ادعتا ترد ت
اخالق نسبی یا اراردادی است ارزامندی این دو رفتتار پتیش از انتختاب او و علتت تردیتد اولیت
اوست همانفون

الگین نشان میدهد در چنین مواردی مسئلۀ انتخاب بین دو رفتتار ت هتر دو

ارزامندند مطرح است و نمیتوان ادعا رد

این دو رفتار بتا انتختاب فترد ارزاتمند متیاتوند

(الگین ،1989 ،ص)98
افر اختالف و تفاوت دلیل نسبیت بااد نخست باید علوم تجربی را نسبی دانست چون تاریخ
علم نشان میدهد

مفاهیم و فزارههای علمی برخالف اصتول اخالاتي ،متدام در حتال تغییتر و

تحول بودهاند نگاهی فذرا ب متون اخالای این وااعیت را تأیید متی نتد ت اصتول و هنجارهتای
اخالای نسبت ب علوم تجربی وضعیت بهتری داات اند و نوعی بات را تجرب ردهاند با اینك آ ار
علمی دوران باستان ا نون دیگر ب عنوان منب علمی اابل استفاده نیستند؛ اما آ ار اخالاتی آن دوران
هنوز در بین متون اخالای تأ یرفذار ارار دارند متون اخالای برخالف متون علمتی هیچفتاه هنت

دانش ارزشمدار و مسئله عينيت

نمیاوند و زبان مشتر ااوام مختلف ب امار میروند با اینك همیش اختالفهایی در پتارهای از
بحثهای اخالای وجود داات و نمیتوان انتظار داات

برای هم بحثها پاسخی ااط وجتود

داات بااد همگان آن را ب ذیرند؛ اما هنوز میتوان ادعا رد اصول اخالای وج ااترا ااتوام
و ملل مختلف است
واا فرایانی

تسلیم اك هیوم نیستند؛ ادعا دارند

اوانین علمی از نسبت علتی و ضتروری

بین رویدادها خبر میدهند و نوعی بایستی را بیان می نند از نظر آنها تحول در علم یا ب این دلیتل
است

مسائل علمی تغییر رده اند و یا ب این دلیل است

در فذات نستبت بتین رویتدادها بت

درستی درک نشدهاند در هر صورت سانی اوانین علمی را بیانگر نسبت ضروری بین رویدادها
میدانند در بحث از اوانین اخالای نیز میتوانند رویكرد مشابهی را دنبال ننتد آیتا دلیلتی وجتود
دارد

بحث از بایستی اخالای را از بحث ضرورت علی جدا نیم؟ دالیلی وجود دارد ت نشتان

میدهد بین بایستی اخالای و بایستی علمی یا همان ضرورت علی تمایزی ماهوی وجود ندارد
ادعا این است

بایستی اخالای نیز بیانگر رابطۀ علی و ضتروری بتین یتک رفتتار و نتیجت آن

است اینك باید عدالت ورزید تنها با در نظر فرفتن نتیجۀ عدالت اابل فهم است و بایستی عتدالت
همان رابطۀ ضروری بین عدالت و نتیجۀ آن است نبایستی ظلم نیتز بیتانگر امتنتاع تحقتق جامعتۀ
ایدهآل در صورت تحقق ظلم است دانشمند میفوید برای رسیدن ب فشار متورد نیتاز بایتد دمتای
فاز را افزایش داد عالم اخالق نیز میفوید برای رسیدن ب جامعۀ مورد نظر باید بت اصتل عتدالت
پایبند بود همۀ این بایدها رابطۀ بین فعل و نتیجۀ آن را بیان می نند افر بتوان نشان داد ضرورت
علی منشأ لیت و عینیت اوانین علمی و اخالای است ،آنگاه مرز بین اخالق و علم تنها ب موضوع
آنها مربوط خواهد بود.1
با این حال تردیدی نیست

بخشی از ارزشهایی

مسیر علم را تعیین متی ننتد تتاریخی و

نسبی است بیكن دانش را برای ادرت متیخواستت در چنتین فرهنگتی دانتش مستیر ستیطرۀ بتر
طبیعت را هموار می ند؛ اما در سنتی دیگر ممكن است دانستن ،هدف نهایی بااد و دانتش بترای
هماهنگی با طبیعت و ن سیطرۀ بر آن ب ار فرفت اود اما آیا دخالتت ارزشهتای نستبی در مستیر
 1ب عنوان نمون طرفداران طبیعتفرایي هنجاري  normative naturalismبر این باورند علم ارزامدار است؛ اما آنها تأ یر ارزشها بر
علم را مستلزم نسبيفرایي نمی دانند استدالل آنها این است ارزش اخالای نیز از راهی تجربي و ب عنوان ابزاري براي اهداف نهایي علم
اابل ارزیابي است در این زمین ر ک پسیلوس ،4118 ،ص318
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پژوهش باعث نسبيادن محتوای دانش میاود؟ حتی فرض نیم ت همتۀ ارزشهتای اخالاتی
اراردادی ،تاریخی و فرهنگی هستند در این صورت آیا ارزامداری علوم عینیت آنهتا را مختدوش
می ند؟ ینكید 1همین پرسش را در خصوص علوم اجتماعی اینفون پاسخ میدهد :
«حتی افر ارزشهای اخالای ذهنی بااند معلوم نیست

ً
علتوم اجتمتاعی نیتز لزومتا ذهنتی

اوند فرضهای اخالای را میتوان با صراحت بیان رد و نتایج را میتوان در ارتباط با آن فرضهتا
بیان رد

در این صورت نتایج پژوهش را باید در ارتباط با آن فرضهتا در ذهتن ارزیتابی ترد و

نتایج بدیل را نیز

بر فرضهای بدیل تكی دارند میتوان دنبال رد من دلیلی نمیبیتنم ت ختود

این نتایج ذهنی بااند» (پسیلوس ،4118 ،ص)013
این استدالل در خصوص هر دانشی

تحت تأ یر اصول ارزای نسبی ارار دارند ،اابتل تكترار

است دانش ب حوزۀ خودآفاهی تعلق دارد و همیش میتوان پیشفرضهای یك نظری را استتخراج
و با صراحت بیان رد وضوح پیشفرضهای اخالای یك نظری ب این معناست

حكم علمی بر

پایۀ پذیرش چنین فرضی صادق است بنابراین با بیان پیشفرضهای یك حكم علمی ب یك فتزارۀ
ارطی خواهیم رسید

بر اساس آن افر فالن فرض ارزای درست بااتد ،ایتن حكتم علمتی نیتز

درست است روان است

این ارطی دیگر نسبی نیست و حكمی عینی است

داپیت نیز تفسیری از انقالبهای علمی ارائ می ند

در آن ارزامداری با عینیت جم اده

است بر اساس این تفسیر انقالبهای علمی حاصل تحولی هنجاری است

ارزشهای پژوهش

را تغییر میدهد و ب دنبال آن مسائل و دادهها نیز تغییر می ننتد در ایتن معنتا از انقتالب ارزشهتا
نقشی اصلی ایفا می نند بدون اینك ب نوعی ب نسبيفرایی افراطی برستیم بت عنوان نمونت تفتاوت
ً
یمیا و ایمی در این است در یمیا بسیاری از اوصاف اتیمیایی نااتناخت بودنتد و صترفا بت
ً
صفاتی اابل مشاهده از اایا توج میاد بررسی این اوصاف ا نون اولویت ایمی نیست و صترفا
ب طور ضمنی و تبعی مورد توج ارار میفیرند و تبیین میاوند از نظر داپیت بهتترین تبیتین بترای
چنین انقالبی این است

ارزشهای معرفتی تغییر ردهاند و این تغییر مستلزم نسبيفرایی نیست

او در این مورد مینویسد:
«بر فرض

دالیلی مناس برای تغییتر در ارزشهتای معرفتتی وجتود دااتت بااتد و تحقتق
1. Horald Kincaid

دانش ارزشمدار و مسئله عينيت

بخشیدن ب آنها از نظر تجربی موفق بااد ،ارزامدار بودن علم ،نسبيفرایی یا هر دیتدفاهی را ت
ً
امكان پیشرفت علم را تضعیف ند توجی نمی ند این وااعیت پژوهش علمتی لزومتا متتأ ر از
ابعادی از طبیعت ،نظری سازی و استتدالل استت ت ب فونت ای برجستت هنجتاری استت وجتود
اناخت علمي ،وااعیت و پیشرفت معرفتی را تضعیف نمی ند این دیدفاه

علم ارزامدار است

راه را بر نظریۀ نقدی استدالل باز می ند برخی استداللها پیرامون اناخت علمتی ممكتن استت
نزاعهایی هنجاری پیرامون ارزشهای معرفتی بااد نزاع پیرامون وااعیتها ممكن استت تعهتدات
ً
بدیل پیرامون ارزش معرفتی را تحقق بخشد خطر نسبيفرایی افراطی صرفا زمانی است ت فترض
اود تعهدات ارزای فراتر از حوزۀ دلیل و عقل است» (پسیلوس ،4118 ،ص)311-311
جمعبندي
نقش ارزشها در دانشهای مختلف یكسان نیست هر دانشی ابعاد متعددی دارد نقش ارزشها
در آنها متفاوت است ب طور لی میتوان ففت انتخاب مسئل

آغاز علم است و البت مستیر آن را

نیز تعیین می ند ،در بیشتر علوم اعم از طبیعی و انستانی متتأ ر از ارزشهتای حتا م استت ایتن
ارزشها میتوانند اخالای یا معنوی بااند و میتوانند متادی و از ابیتل افتزایش درآمتد یتا ارتقتای
اغلی و رسیدن ب مقام و اهرت بااند؛ ولی پژوهش با هر هدفی

انجام اود نیازمند دلیل است
بترای ارزیتابی

و اغل تحقق اهداف پایدار منوط ب رسیدن ب صدق است در ایوههای رایجی
ً
یک پژوهش وجود دارد ،اغل ب انگیزهها توج نمیاود و محصول آن صرفا بتا روشهتای عینتی
ً
محك میخورد انگیزهها و ارزشها نقشی علی دارند و جایگزین دالیل نمیاوند با اینك ب نظتر
می رسد برخی از ابعاد دانش مانند روش و منطق پژوهش در بیشتر رات های تجربی ب طور مستقیم
متأ ر از ارزشهای اخالای نیستند؛ اما حضور ارزشهای اخالاتی در تمتام مراحتل پتژوهش الزم
است و میتواند پایبندی پژوهشگران ب روش و منطق علمی را تضمین ند
اینك ارزشهای جمعی انگیزههای دانشمندان و پرسشها و اهداف آنها را تعیین متی نتد و در
مسیر پژوهش علمی تأ یر دارد ،ب این معنا نیست

فزارههای توصیفی تاب هنجارهتای اتراردادی

است چون تأ یر ارزشها در بیشتر مواا ب فون ای نیست محتوای عینتی دانتش را تغییتر دهتد
البت در علوم انسانی محتوای دانش با مفاهیمی آمیختۀ با ارزشها توصیف میاوند؛ امتا در چنتین
مواردی نیز افر وجود ارزشهایی عینی را ب ذیریم ،حضور چنین ارزشهایی در متن دانش متضمن
نسبیت نیست ارزشهای نسبی نیز افر در متن دانش با صراحت بیان اوند ،در نهایت نقشی اتبی
ب پیشفرضها را خواهند داات در چنین مواردی فزارههای علمی ب فزارههتایی اترطی تحویتل
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میاوند و محتوای دانش مشروط ب پذیرش یک فزارۀ ارزای بیان میاود
افر بتوان هم زمان از ارزاتمداری دانتش و عینیتت آن دفتاع ترد ،افقهتای جدیتدی بتر روی
عقالنیت انتقادی فشوده میاود چنین فشایشی ب طور مو د مشتروط بت آن استت ت بت ورطتۀ
نسبيفرایی

تواففاه هر فون عقل و نقدی و اتلگاه هر فون ارزای است ،نزدیتك هتم نشتویم

با پذیرش رویكرد ارزامداری نقادی معنایی وسی و عمیق مییابد و نقد یك نظری دیگتر منحصتر
در بررسی انسجام درونی آن و یا ارزیابی تطابق آن با جهان بیرون نیست؛ بلك در هر نقدی میتوان
از اهداف و پرسشهای یك پژوهش نیز پرسید و ارزشهای حا م بر هر پژوهشی را بتا بتدیلهایی
دارد یا می تواند داات بااد مقایس رد در این مقایس ناچاریم در الی های پنهان یك پژوهش و
در حاای های سفید یك تاب ب دنبال ارزشهای پنهتانی بااتیم ت یتك پتژوهش را جهتتدهی
می ند یا محتوای یك تاب را اكل میدهد و افر در اوم یا فرهنخ یا دین یا بوم ختود ارزشهتایی
نابتر و زاللتری سراغ داریم ب امكان دانشی فكر نیم

بومیتر و دینيتر و اخالايتر بااد

دانش ارزشمدار و مسئله عينيت
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