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  چکیده

اخير امكان تحقق آن نفي شده است و  هۀدوران مدرن بود كه در چند د یهااز آرماندانِش فارغ از ارزش، 
كنند. پرسش مطرح در اين میارزشمدار تعريف تی عنوان هويوفان علم، دانش را بهاكنون بيشتر فيلس

كشد و دليلی بر نسبيت است؟ در میها بر دانش، عينيت آن را به چالش خصوص آن است كه آيا تأثير ارزش
 یهادانشها در ها استدالل خواهد شد كه ارزشدانش و تنوع ارزش یهااين مقاله با توجه به تعدد شاخه

يی گرایمستلزم نسبتی د دانش در صور ير توليها در مسندارند. ضمن آنكه حضور ارزش یكسانيمختلف نقش 
ها ارزش ۀت همير دهد؛ اما نه نسبييدانش را تغ یباشند و حضور آنها محتوا یها نسبارزش ۀاست كه هم

 دانش است. یت محتواينسبی معناها لزومًا بهت ارزشيقابل دفاع است و نه نسب
  

 سميويتي، پوز یيگرا، واقعیيگرای، نسبیت، ارزشمدار ينيع :یدیواژگان كل
 

                                              
 Email: rezasadeqi@gmail.com                              عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان  *

 47/9/93تاریخ تأیید:           42/7/93تاریخ دریافت:    

 Methodology of یـ پژوهش یفصلنامة علم 

 Social Sciences and شناسی علوم انسانیروش 

 Humanities Journal 8313زمستان ، 18 ، ش02س 

 Vol.20, No.81 Winter 2015 29ـ  7صفحات  

   



 8313 زمستان/18/ ش  02شناسی علوم انسانی / سروش 8

 مقدمه  

د بتتوان ففتت  ت  یعلم معاصر استت و اتا ۀمهم در فلسفی هااز بحثی كینسبت دانش و ارزش 
 ت  فون ت علتم دارد  همانیتنیاستت  ت  در بحتث از عی ریاز تتأ ی شتر نااتین بحث بیت ایاهم

زمتان ت متورد توجت  اترار فرفتت  و همیتنیعی عنوان الگوب ی د دانش تجربیم در دوران جدیندایم
بتر ی ت علوم تجربینین اساس طرفداران عیاده است  بر ای تلقی و ذهنی ، نسبیاخالای هاارزش

 وارد اود  ی اخدا ی ت علوم تجربینی نند تا مبادا ب  ع ید میدانش از ارزش تأ ی یلزوم جدا
ن یو ر تود استت  بنتابرای شتیاندمستلزم جزمی در هر دانش 1ین بود    ارزامداریج ایرای تلق

ی یجدا بااتند  فتوی و اومی اسی، سیاعم از اخالای و هنجاری د از احكام ارزایبای احكام علم
از تتاریخ و فرهنتخ ختود دااتت  بااتد و هتر ی دانشمند، هنگام پژوهش صرفًا باید یك ذهن جتدا

منكتر ایتن نبتود  ت  ی او بااد  البت   ستی معرفتی  ند، تنها باید محصول اوایم   صادر ی حكم
تتأ یر ی علمتی هتاپژوهش ۀدر نتیجتی طور ضتمنطور مستقیم یا بت ها در طول تاریخ علم ب ارزش
اناسان این بود  ت  دانتش بایتد در روش ۀتوصیاند؛ اما آرمان و اند و مسیر علم را تعیین  ردهداات 

      ها جدا اود ز ارزشنهایت ا
ی ت  نتونیاز وضتعی فزاراتی ا حتیت فذات  یاز وضعی فین دانش فارغ از ارزش، توصیبنابرا

 ردنتد  ی د ب  ستمت آن حر تت متیآل بود    دانشمندان بادهیای تیاز وضعی انیدانش نبود؛ بلك  ب
ت ینینك  متصف ب  صدق و عیای آل برادهین باور بودند    علم ایطرفداراِن دانش فارغ از ارزش بر ا

ها بااد؛ اما آیتا ر ارزشید تحت تأ یعت ارائ   ند، نبایاز طب طرف و اابل اعتمادیبی فیبااد و توص
ها راد  رده بااد نسبی است؟ در این نواتار برای پاسخ ب  این پرسش دانشی    تحت تأ یر ارزش

هتا در ا بررستی نقتش ارزشاین بحث ب  اجمتال مترور خواهتد اتد و ست   بت ۀنخست تاریخچ
ها بر دانش فریزناپذیر است؛ اما این های مختلف استدالل خواهد اد    با اینك  تأ یر ارزشدانش

 فرایی را تقویت  ند  ای نیست    نسبیفون تأ یر ب 
 

                                              
1 value-ladenness 
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 مبانی جدایی دانش از ارزش  

 ای در باب طبیعت  برت الهرسدر  تاب ی و  وم داردیش  در آ ار هیدانش از ارزش ری یباور ب  جدا
(  بتر استاس 968، ص1891، 1)هیتوم دید رستیتتتوان بت  بای ند    از امر واات  نمتیاستدالل م
ستتند و افتر از ینی د و ضرورتیچ بای نند، متضمن هیان میها را ب   هستی وم مقدماتیاستدالل ه

  صورت فرفت  استی االط بااد، لزومًا مغی دید    متضمن بایب  دست آی اج ینتی ن مقدماتیچن
ن استدالل ب  دنبتال آن استت یست  او در ایمربوط نی اخالای هاوم صرفًا ب  ارزشین استدالل هیا

افر وجتود ختدا را بتتوان ا بتات ی است    حتی مدعی ز ب  چالش بكشد  ویرا نی نیدی دهای   با
ن حتال یتو را استنتاج  رد  بتا ااطاعت از ای ستیتوان حكم ب  بایخداوند نمی  رد، از حكم ب  هست

 ها منتفی است  از هستی دیوم عام است و افر درست بااد، استنتاج هرفون  بایاستدالل ه
او در بحتث از   ز در ارتبتاط استتینی ضرورت عل  ی وم با نفیدفاه هید در دیهست و بای یجدا

تت، نخست ادعا مییعل   جت  ین مطلت  نتیتااابتل تجربت  نیستت و از ی  ند    نسبت ضرورت عل 
ی با هم داات  بااتند، از مقتدماتی ضروری ها نسبتوجود ندارد  افر هستی ن نسبتیرد    چنیفیم

ن یبی را استنتاج  رد  پ  انكار هرفون  نسبت ضروری یدهایتوان بای نند، میان میها را ب   هست
تتوان ا بتات  ترد  یا نمتری دیتچ بایها هانگر هستیز مستلزم آن است    از مقدمات بیها نهست

ز در یتنی بتیو تر ی لتیهتا بت  تحلم فزارهیدها بتا تقستیها از باهستی یمالحظ  خواهد اد    جدا
ی یبر جتدای وم مبنیدفاه هیوم دارد  ب  هر حال، دیش  در آ ار هیز رینی بندمین تقسیارتباط است و ا

 ت  بتر ی علمتی دهایتاست و هم ب  بااتی مربوط یاخالای و الهی دهایها، هم ب  بادها از هستیبا
   دارند  یتكی ضرورت عل  

ی ن استنتاج در آ ار علمتیای هاداند؛ اما نمون یاز هست را مغالط  مد یوم استنتاج باینك  هیبا ا
در متون علمی ابی  این استدالل زیاد استت  اود  برای مثالیافت میو سخنان دانشمندان ب  وفور 

دن ایتن یاود، پ  ابتل از نواتجود دارد، با تری موج  بیماری انسان میوی ن آب با تری   در ا
ی اچ مغالطت یاود و هتید از هست استنتاج میبا هایی   رد  در چنین استداللید آن را تصفیآب با

ن ی  دارنتد و نستبت بتیت تكید از هست بر اصل عل  یاستنتاج بای هان نمون یا  اودیده نمیدر آن د
ی تواننتد استتدالل  ننتد  ت  بایتدهافرایان در اینجا میواا  نند  یآن را بیان م ۀیجیك رویداد و نت

                                              
1. Hume 
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آن را  ۀندارند و نستبت بتین فعتل و نتیجتی علمی با بایدهای نیز از این جهت تمایزی و دینی اخالا
  نند  یبیان م

رستیدن بت   یعلم اخالق    باید راست ففت، ب  این معناست    بترا ۀب  عنوان نمون  این فزار
تت(، نتتایجچون   راست ففتن ضرورت داردی انسان ۀاهداف جامع ی دروغ ب  عنوان یك رفتتار )عل 

 نتد  در الهیتات نیتز یاختالل و اضطراب ایجاد می جمعی )معلولی( ب  دنبال دارد و مثاًل در زندف
یتن پرستش هیتوم یابد  البتت  هنتوز اعبادت ب  دلیل نتایجی    در سرنوات انسان دارد، بایستی می

ت و معلول چیست؟ اما بحث در این است  ت  پرستش  اابل طرح است    راه  شف نسبت بین عل 
ها  ند و نباید تصور  رد    در این سیاق جدایی هستهیوم عینیت علوم تجربی را نیز مخدوش می

 از بایدها در راستای دفاع از عینیت علوم تجربی است 
ها استت  ت  از هستتی متعتددی یوم نیز متضتمن بایتدهاخود ه ۀفلسفی جال  است    حت

ی هتافیترد  ت  بایتد  تابیاند  ب  عنوان نمون  هیوم از اصول فلسف  خویش نتیجت  متاستنتاج اده
ها را مورر  فحصوق او ار با ابول این اصول  تابخان ی وات»نویسد: یرا ب  آتش س رد و می متافیزیك

بوه  سویمدر بيعوهالطالهیات یتا مابعتد ۀ ربار بی؟ اگ  مثاًل كتايم هيم چه چيز را بايد از بين بب مي
 ؛ میت یا عدد است؟ خیر ۀ تاب مشتمل بر استداللي انتزاعي درباراین پ سيم آيا  ست گي يم مي

زیترا  ؛پت  آن را در آتتش افكنیتد ؛امر واا  یا وجتود استت؟ نت  ۀآیا اامل استداللي تجربي دربار
هیتوم همچنتین در تحلیتل (  773، ص1711،  اپلستتون) «هم باشودفراند جز سحسطه و فورنمي

)هیوم، « چنین باادعواطف است و باید  ۀعقل برد»رسد    ینسبت عقل و عواطف ب  این نتیج  م
رود و افتر یهیوم نیز نوعي استنتاج باید از هستت بت  اتمار مت ۀفلسف ۀ(  این نتیج916، ص1891

 ها نیست  ل از عقل بشري فارغ از ارزشدهد    دانش حاصینشان م درست بااد

پوزیتیویسم تقویت اده استت  اتاید بتتوان  ۀدانش از ارزش در دوران معاصر با سیطریی جدا
 ۀروحیت ۀتترین نتتایج ستیطرتر یبتي از مهم-ارزش بعد از دوفانگي تحلیلي -ففت دوفانگي دانش

هتاي فیزیكتي و یتت وااعیتها بتر عینپوزیتیویستت  بر فضاي فلسفي معاصر استتتی پوزیتیویس
دانستتند  یدانش را توصتیفي و ارزش را هنجتاري متآنها   هاي اخالاي تأ ید دااتندنسبیت ارزش

هتاي انتد؛ امتا ارزشیعیني و غیر اخصتهاي فیزیكي ملموس، وااعیت این بود   آنها پیشفرض 
استت و ستنخیت و  از نظر آنها حكم اخالاي ابتراز احستاس  اندیاخالاي، ذهني، نسبي و اخص

من با ففتن اینكت  نتوع عمتل معینتی »نویسد: ارتباطي با حكم تجربي ندارد  ب  عنوان نمون  ایر می
ای وضت  ذهنتی ختود  تنهتا پتاره ۀام، حتتی خبتری دربتارصواب است یا خطا، خبری وااعی نداده
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ت ختودش را ام  و  سی    ظاهرًا معارض ففت  من استت احساستاعواطف اخالای را اظهار  رده
یک از متا معناست؛ زیرا هیچفوید، بییک از ما درست میبیان داات  است  پ  این سؤال     دام

 (  131، ص1799)ایر، « داردحقیقی را عنوان نمی ۀاضی

هاي فیزیكي است و احكام اخالاي ب  دلیتل فر وااعیتوین علم تجربي توصیف ۀاز نظر حلق 
از نظر آنها تفتاوت علتم   با علم ندارندتی میل یا احساس فرد هستند نسبآنك  صرفًا راهي براي ابراز 

رو استت؛ از ایتنی ب  ظاهر توصیفی ها در چارچوبعلم بیان ارزشبا اب  علم در این است    اب  
آنها بتا تكیت  بتر اصتل معنا جدا  نند  یبی هامعنادار را از فزارهی هاب  دنبال معیاری بودند تا فزاره

)ا بتات یتا ی اابتل ارزیتابی با روش دایق علمتی فیزیك  ردند    احكامیپذیری استدالل متحقیق
نیستتند، ی از راه تجربت  اابتل ارزیتابی احكام اخالااوند  اما یمی و بنابراین معنادار تلق اندتأیید( 

 رونتدی تار مت ابراز احستاس بت ی    برای هایفزارهمعنا خواهند بود و یا اب ییا بها پ  این فزاره
 ( 141-119)همان، ص

دانستتند و بتر ایتن بتاور یمتی را عینی وین با هیوم در این بود    آنها دانش تجرب ۀتفاوت حلق
فرض آنها این حفظ عینیت خود باید فارغ از ارزش بااد  در اینجا دو پیشی بودند    این ااخ  برا

مسیر علم تأ یر داات  بااتند، احكتام  دری است و افر احكام ارزای نسبی است    هر حكم ارزا
اابل ا بات نیستند  افر ی فرض ب  سادفخواهند  رد  خواهیم دید    این دو پیشی را نیز نسبی علم

 ۀتوان بایدی از آنها استنتاج  رد؛ در حالی    حلقتهم ا بات اوند بر اساس دیدفاه حلق  وین نمی
انش باید از ارزش جدا بااد  در اینجتا استتنتاج ایتن فیرند    دیفرض نتیج  موین از این دو پیش

اتود یرود و باعتث متیاستنتاج باید از هست بت  اتمار متی فرض یاد اده نوعاز دو پیشی بایست
 دانش از ارزش خود ویرانگر اود  ی جدایی ادعا

ب   باوری اصلی ارزش دو مبنا ۀدر حوزی فراییدانش و نسب ۀدر حوزی پذیربا اینك  اصل تحقیق
ی عنوان مبنتانیتز بت ی تر یبت –ی تحلیل ۀروند؛ اما پاتنم از دوفاندانش از ارزش ب  امار میی جدای
از آنكت  مترز بتین   ند    پت استدالل می وین ۀبرد  او در نقد حلقدانش از ارزش نام میی جدای
ماند نمیزش نیز تمایز دانش از اری برا لیلیدیگر د ،در چند ده  اخیر فرو ریختی  یبو تری تحلیل

 تواین و پیتروانش ااتاره دارد  ت  تمتایز بتین  یهتادر اینجا پاتنم بت   ار .(71، ص1799پاتنم، )
عتام ختتم یی رویكرد  واین نیز در نهایت ب  نوعي اراردادفرا البت  نند  میتحلیلي و تر یبي را نفي 
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  .1 ندنسبی مینیز را اوانین فیزیك ی حتاود    می

ساز است  ب  عنتوان وین مشكل ۀحلقی نیز برای ها از نگاهی رئالیستدق تحلیليب  هر حال ص
شتوند  او دریافتت حقتایق یو ممكتن تقستیم می نیتز حقایق ب  ضترورنمون  بر اساس دیدفاه الی 

ها عنوان فصتل ممیتز انستانرا بت ی اتناخت حقتایق ضترور و دادیرا ب  عقتل نستبت متی ضرور
استت  ت  متا را از ی اتناخت حقتایق واجت  و جاویتدان چیتز: »بود   دانست و بر این باور یم

دارد و از این رهگذر متا را بت  مقتام یمی  ند و ب  ما خرد و علوم را ارزانیحیوانات محض متمایز م
بتر ایتن استاس  .(171 ، ص1713نیتز، الیت ) 3«دهتدیارتقتا متی و خدااناسی رفی  خوداناس

ی عینتی مبنتایی و ریاضتی منطقتی هاادعا دارند  ت  ضترورتی ضمنطق و ریا ۀفرایان در حوزواا 
امتناع اجتماع وجود و عدم در متن واا  است  ی معناعنوان نمون  امتناع اجتماع نقیضین ب دارند  ب 

ناستازفار استت؛ بلكت  ی تر یبت -ن  تنها با تمتایز تحلیلتيی پذیرش وااعیت ضرورروان است    
بایتد استت و مفهتوم وااعیتت ی زیترا ضترورت نتوع؛  شدیچالش مارزش را نیز ب   -تمایز دانش

   دهدیاز جم  بین هست و باید خبر می ضرور

یت با متافیزیك متی وین برا ۀحلقی اصل ۀانگیز پاتنم دانتد و یجدا  ردن دانش از ارزش را ضد 
وااعیتت از ارزش آن استت  ت  در عمتل همچتون ی دوفتانگ ۀبتدترین چیتز دربتار» :نویستدیمت
پتاتنم، « ) نتدیاندیش ، عمل مت ۀ نندبحث بلك  متواف ۀ نندبحث و ن  تنها متواف ۀ نندوافمت

میتل یتا تترجیح ی دهد    این دیدفاه    خوب بت  معنتایدر ادام  توضیح می و .(88 ، ص1791
داریم؟ ی مانند اینك  چ  هستیم و چ  باورهایی هایو از پرسشی است، انسان را از خوداناسی ذهن

فوینتد یمی نویسد آنها واتی ند و میمی اندیشوین را متهم ب  جزم ۀاو همچنین حلق   ندیم جدا
 همتان، ص) اناسندیوااعیت را می فویند    فوییسخن می افون اخالق از وااعیت جداست ب 

های اخالاتی ا بات نسبیت ارزشی وین برا ۀحلقی هااستدالل ۀاو همچنین مدعی است هم .(01
ی اخالای فرایینسببنابراین  .(417 همان، ص) نیز اابل تكرار استی علمی هاوص ارزشدر خص

هتای  شاند  با این حال افر بتتوان نشتان داد  ت  ارزشینسبیت می را نیز ب  وادی علوم تجربی حت
 ۀهای اخالای نسبت نزدیكی دارند، ب  ناچار باید در یكی از دو ادعای اصلی حلقتمعرفتی با ارزش

                                              
  172-111، ص1388فرایانة دیدفاه  واین و بررسی نسبت این دیدفاه با پوزیتیویسم، ر  ک  بونژور، در خصوص نقد ابعاد نسبی   1
هماني یك حقیقت ضروري است ن  یك فزاره    اما در فلسفة او این؛ داندمیهماني را مبناي همة حقایق عقل ام ، اصل ایننیتز در ادالی   3

 اي زباني یا مفهومي بااد صرفًا بیانگر رابط 
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 ۀنظر  نتیم و یتا از عینیتت حتوزتجدیدنظر  نیم؛ یعنی یا باید از عینیت علتوم تجربتی صترف وین
 اخالق دفاع  نیم  

 های اخالقیبا ارزشی معرفتی هانسبت ارزش

تمتایز فذااتت  اتده ی اخالای هاو ارزشی معرفتی هااغل  در بحث از ارزش و دانش بین ارزش
 نند و معیار عینیتت ید    مسیر و روش علم را تعیین مهستنی هایارزشی معرفتی هااست  ارزش

در خصتوص ی روند؛ اما در متون مربوط ب  نسبت بین دانش و ارزش بحتث اصتلیعلم ب  امار م
   در بحث از نسبت دانش  تلقی رایج این استدانش است   ۀدر حوزی غیر معرفتی هانقش ارزش

بحث  ایاخالی هاارزشدر مورد نقش  و صرفاً  نیست فتیمعری هاارزشمنكر تأ یر  سیو ارزش  
  .(011 ص، 4118 است )پسیلوس،

و اخالاتي تتی فمعتری هتاارزشبتین  عیدرست است    بتوان مرز اتاطتی در صور تلقیاین 
های معرفتی محتوایی اخالاتی ندارنتد؛ فرض چنین رویكردی این است    ارزشپیش ترسیم  رد 
تترین برای ارزیتابی آن بت  بحثتی تفصتیلی در خصتوص مهمفرض اابل بحث است و اما این پیش

از تتی معرفی هتانیتاز استت  در چنتین بحثتی افتر بتتوان نشتان داد  ت  ارزشتی معرفی هاارزش
اتود در ایتن یتولید متی معرف یهاارزش یجدا نیستند؛ آنگاه دانشي    بر مبنا یاخالای هاارزش

هتای د  بنتابراین افتر اختالق را نستبی بتدانیم، ارزشیابتیمتی های اخالای نیز نسبمسیر با ارزش
 دهند معرفتی و ب  تب  محتوای معرفتی حاصل از آن نیز عینیت خود را از دست می

متثاًل در اخالاتي جتدا  ترد  ی هتاارزشتتوان از ینمرا  فتیمعری هاارزش رسدب  نظر میاما 
 رد  ار یلی برای ترجیح آن نظری  است وعلمی دل ۀمعیارهای پرافماتیستی فایده و  ار رد یک نظری

ارزاتمند  ،اینك  عینیت حتی  توان تعریف  ردنمیبدون توج  ب  اهداف جمعی و فردی  یا فایده را
   خواهد وطرفداران دانش فارغ از ارزش یك پارادی برا ،نیز هست و امر عیني مطلوب نیز هست

ترین مفاهیم اختالق نیتز از مهم ،رودیمار    هدف اصلي علم ب  امآنك  صدق  تردلیل مهمبود  
لفظتي بتا مفتاهیم هتتیابا فتیمعری هاارزشدر اینجا مطل  فقط این نیست    برخي از  هست 

مطلت  ایتن استت  ت  صتدق  ؛ بلكت اخالاي نیز دارندیی  م محتوااخالاي دارند و یا اینك  دست
بت  همتین دلیتل  د تحقق داات  بااد توانیمتنها با ارط صدق اخالاي  عنوان یک ارزش معرفتیب 

در تضتمین صتدق نقتش مهمتي  مانند  رامت انسانی و احترام متقابل اخالايی هنجارهااست    
 دارند 

استت و مباحتث اختالق  یمهم اخالق عملی هااخالق اخالق، علم از ااخ  ۀا نون در فلسف
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دنبتال ی طور جتدبت  7یق  تاربردو اختال 3ی، اخالق هنجتار1هایی مانند فرا اخالقعلم در حوزه
اود و میعلم بحث  ۀم اخالاي مربوط ب  حوزیاز اصول، هنجارها و مفاه در اخالق علم .9اودیم

توجت   یعلمتی هتاطیدر مح یاتاود  همچنین ب  مشتكالت اختال میاز معنا و توجی  آنها سؤال 
با علتم جدیتد ماننتد بحتران  مرتبطی هااود و اینك  این مشكالت چ  نقشي در پیدایش بحرانمی

 ۀ اهش خطتا، فتزارش همت مانند دات در پژوهش،ی اصولدارند  ی تمحیط زیست و اكاف طبقا
مشتتر  در ی هتاصی تواز  یهایپژوهش نمون ی هادسترسي ب  مناب  و ابزاری تجربي، آزادی هایافت 

   ندت دانش نقش دارینین عیدر تضم ی   همگ دانش و ارزش است ۀدو حوز
از جمعي است و اعتماد متقابل ارط اصلي هتر  تار جمعتي و تی د علم فعاليلیتودر مجموع 

علمي اهدافي مانند عینیت و صتدق بتدون عمتل بت  اصتول  مع جمل   ار علمي است  در یك جا
ندارنتد  ی تحقق و مانتدفاری و احترام ب  انسان تضمیني برا هیخواو نیك ییاخالاي مانند راستگو

ود و اعتمتاد متقابتل اتنمتیعلمي تضمین  مع جای با اعتماد متقابل بین اعضا علم صرفاً موفقیت 
نیست  ت   تاهش ی اجتماعي نیز وجود داات  بااد  تردیدی هاعلمي و سایر فروه جامع باید بین 

را نیز مختتل خواهتد  ترد و میتزان  یعلممانند پزاكي روند پژوهش  ییهااعتماد عمومي در حوزه
ب  اخالق پزاكي مربوط است  بنتابراین دانتش بتدون ارزش نت  امكتان ی ماد تا حدود زیاداین اعت

  یماندفاری تحقق دارد و ن  تضمیني برا

 ها در تدوین روش نقش ارزش

اناسي نیز دخالت دارند  ب  ها در تدوین روشروش علم راهی برای احراز عینیت آن است و ارزش
عنوان آرمان فعالیت علمی معرفتی ي    دانش جداي از ارزش را ب ها زمانعنوان نمون  پوزیتیویست

فتارغ   نند، باید دیگران را در خصوص ارزش و مطلوبیت چنین آرماني اان   نند  ب  تعبیر پوپرمی
بیكن نیز (  113، ص1379، پوپر) افر ممكن بااد باز یک ارزش جدید استتی از ارزش بودن ح

 ییتوانتای را بترا ییاناستي علمتي ختود، دانتارو در روشاز ایتن دانستت ومیادرت را ارزامند 
                                              
1 . metaethics 

2 . normative 

3 . applied 

 :  ب  عنوان نمون  ر   9
Rensik, D. (1998), The ethics of Science New York،Routledge. 
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 نند و هدف علم را رستیدن بت  حقیقتت میاما برخي دیگر ادرت را منشأ فساد تلقي ؛ خواستمی
 (   8-719همان، ص) دانندمی

ی صترفًا یتك بحتث نظترتی عنوان میرا تي پوزیتیویستب  هر حال آرمان دانش فارغ از ارزش ب 
   بر ی پوپر در نقد  دنبال داات  استبرای جوام  بشری ب  ی افستردهی در عمل پیامدهانیست و 

ها در دوران مدرن ب  دو فتروه دهد    بر اساس این ادعا انسانمیمعرفت عیني دارد توضیح ی ادعا
عاال و فااد عقل تقسیم ادند و از این پ  هر فرهنگي    با فرهنخ مدرن تفتاوت دااتت بت  ایتن 

این تلقي،  .( 10، ص1308پوپر، ) است محكوم ب  حذف ادن بود یذهنی هااتهام    فرفتار بت
دانتش فتارغ از ارزش تی اتعار پوزیتیویست چتون دنبال داات؛جوام  انساني ب ی فزافي برا ۀهزین

عنوان علومي عینتي و فتارغ از غربي ریش  دارند، ب ی هاباعث اد تا علومي    در فرهنخ و ارزش
ستایر ی هتاغیر اابل جبراني بر فرهنخ و ارزشی هادیگر صادر اوند و هزین ی هاش ب  فرهنخارز

  ها تحمیل  نندملت

ی هتااعار دانش فارغ از ارزش ب  پیدایش نسلي از دانشتمندان  متک  ترد  ت  فتارغ از ارزش
 ت  ی با دانش و ابتزاردروني و برده نان و نام بودند  آنها با اینك  ی هامتعالي انساني و اسیر خواهش

را در مسیر عدالت و ی توانستند جامع  بشرمیدر اختیار دااتند و با توج  ب  جایگاه اجتماعي خود 
تبتدیل تی هتا و فستترش اتكاف طبقتاافزایش  شتتار در جنخی برای صلح حر ت دهند، ب  ابزار

هتا بت  د تتا ایتن دانشتأ یرفذاری مانند ااتصتاد باعتث اتی هاها در حوزهاز ارزش ییجداادند  
تلتف ی ختورها انسان از  مآن هم  سال  میلیونی سوپیدایش جهاني  مک  نند    ا نون در یک

تحر تي تلتف برنتد و از  ممتیرنتج ی ها از پرختوراز انسانی دیگر آن بسیاری اوند و در سومی
وجت  ختود را هیچرزش ب دانش از ا ییدانشمندان با تكی  بر اعار جداتی اوند  در چنین وضعیمی

تی  شتار جمعي، تخری  محیط زیست و تبدیل علم پزاكي ب  تجاری هاسالح  دانندنمیمسئول 
دانش از  یی ند، بخشي دیگر از نتایج جدامیها ایمت تعیین سالمت و جان انسانی پر سود    برا

ا آنجتا  ت  توصتیفي از ارزش است  این سخن هیوم    عقل برده عواطف است و باید چنین بااد ت
ن  دلیلتي دارد تی آن محل بحث است  این بایستی چنین فضایي است اابل منااش  نیست؛ اما بایس

 و ن  مطلوبیتي  
در خصوص عواا  آرمان دانتش فتارغ از ی جد  ی عنوان هشداردو جنخ ویرانگر ارن بیستم ب 
ها تقابل داات  بااد، پ  دانش از رزشتواند تا این اندازه با امیارزش تلقي اد  افر حاصل دانش 

چرخد و هر دانشي بست  ب  اینكت  بتر متدار  تدام میها ها جدا نیست  دانش بر محور ارزشارزش
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علتم پت  از  ۀدنبال خواهد داات  بر این اساس ا نون در فلستفب تی چرخد نتایج متفاومیارزش 
دانند و تلقي رایتج ایتن استت  ت  میها از ارزش پوزیتیویسم تقریبًا بیشتر فیلسوفان، دانش را متأ ر

ملموس و غیر اابل انكتار استت  ت  ی اب  اندازهی فونافون بشری هاها در متن دانشحضور ارزش
نبود    از نظر تاریخي دانش فارغ از ارزش ی دانش را باید ارزامدار دانست  افر پیش از این تردید

اود    با توجت  بت  ابعتاد مختلتف دانتش و تعامتل میمفهومي بي مصداق است، ا نون استدالل 
 آن با فرهنخ و تاریخ، چنین مفهومي از دانش امكان تحقق نیز ندارد   ۀپیچید

معناست و ایتن حتوزه نیتز متتأ ر از طرفي بياناسي نیز بيرسد در روشدر مجموع ب  نظر می
در خت  تعریتف تتی معرفی اهدر بحث از روش، ارزش  اخالاي حا م بر جوام  استی هاارزش

در تعیین مصداق و تعریف هر یك از آنها و بیان میتزان اهمیتت تی غیر معرفی هااوند و ارزشمین
 یروش تجربتي در تشتخیص صتدق ارزاتی عنوان نمونت  در یتك فرهنتخ متادآن نقش دارند  ب 

یتا یتك فرهنتخ  ها مانند اتهود و وحتي متورد توجت  نخواهنتد بتود یابد و سایر روشمیی محور
دانتد؛ بلكت  در میاخالاي را نسبي ی هامطلق باور دارد ن  تنها ارزشی    ب  آرمان آزادتی اومانیس

مانند صدق نیز ب  نسبیت تمایتل خواهتد دااتت  چنتین فرهنگتي بتا تی معرفی هاخصوص ارزش
ي ب  ی هتارزشخوبي نتدارد و حتتی ممكتن استت ا ۀاست، میانی دلیل آنك  مان  آزادضرورت عل 

 بیشتر از صدق بیابند  تی فرایان  اهمیاناختی و فایدهزیبایی
اخالاي ی هادهد ارزشمی   چشم ب وایم، دالیلي وجود دارد    نشان تی معرفی هااز ارزش

 ۀدر فرایند تولید دانش حضور دارند  انتخاب مسئل  در مسیر هر پژوهشي نقطی بارزتری هاب  ایوه
هتر ی بتدیلي دارنتد  بترااخالاي در این خصتوص نقتش بيی هااست و ارزشی ا نندهآغاز تعیین
فیرنتد  متینهایت مسئل  اابل تصور است    صرفًا برخي از آنها متورد توجت  اترار بيی پژوهشگر

اخالاتي و فرهنتخ جوامت  مربتوط استت  ی هاآنها ب  ارزشی بندفرایند انتخاب مسائل و اولویت
ی  ت  بترای نوعان تدوین اود  اذب نیست؛ اما با علم دیگترطبیعت و همبر  ۀسیطری علمي    برا

خواهتد دااتت  پتوپر بتر ایتن استاس ی متاهوتی فقر جوام  ضعیف تدوین اود، تفاو ۀحل مسئل
او در ی هتاها نیست و ارزشاز ارزشی  ند    دانشمند تجربي یک ذهن خالص جدامیاستدالل 

   (7، ص1769، پوپر) ارندها و اهداف علم دخالت دتعیین پرسش
هتا، امیتدها، علمي نیز متأ ر از مستائل، ترس ۀمشاهدتی  ند    حپوپر همچنین استدالل می
تجربتي در ی هاچون حجم داده .( 78 ، ص1374پوپر، ) فر استنیازها و مهر و  ین فرد مشاهده

در واا  مشتاهده نتوعي آنها توج   رد،  ۀتوان ب  هممیهر پژوهشی بسیار فسترده است و در عمل ن
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در ایتن متورد  1عنوان نمونت  مكتیب فیرد  میها صورت ها بر اساس ارزشانتخاب است و انتخاب
 نویسد:می

استتوار بتود ی فااد دلبستگ یفذات  از علم خوب بر فرض وجود دانشمندان ۀانگارانتوصیف ساده»
ی العتات صتادق )یتا هتر ارزش معرفتتدنبال اط   در یك خ  سازمان یافت  ارار دارند و فقتط بت 

 9و جیتزس زمتورا 7، آلوین فلتدمن3مانند فیلپ  یتچری دیگري( در مورد جهان هستند  فیلسوفان
ی ها و تمتایالت اخصتایتدهی  ننتد  ت  در بتازار راتابتمیتوصیف ی افون ا نون دانشمندان را ب 

خود محبوبیت، آستایش، ی ند    برادنبال آن هست نند؛ دانشمندان در اصل ب میخویش را دنبال 
دهد ب  حتدا ثر برستانند  میرا    سود آنها را افزایش ی مقبولیت، اعتبار و دیگر اهداف غیر معرفت

دارند  آنها از هزین   ردن واهمت  دارنتد و از ی  نند و انتظار سود آورمیی فذاردانشمندان سرمای 
دهند و این رفتارها مییت هستند و ب  محر ها پاسخ  نند، طال  حقوق مالكمیسود ردن استقبال 

 (551، ص4118)پسیلوس،  « فیردمیتولید علم    اكل « سازمان صنعتي»در درون 
جتدا ی و فرهنگتی اخالاتی هتااز ارزشی معرفتتی هتاحاصل بحث تا اینجا این اد    ارزش

هتای معرفتتی در در تحقق ارزش این دو اابل انكار نیست؛ اما نقش اخالقی نیستند و در هم تنیدف
راستای تضمین عینیت علوم تجربی است  اینك  در فزارش مشاهدات تجربی باید راست ففتت تتا 

ها در دهد  ارزشتنیدفی دانش و ارزش جهت تضمنی عینیت خبر میصدق تضمین اود، از درهم
ااتد یتا انستان، نیتز تعیین اهداف و انتخاب مسائل هر دانشي، اعم از اینك  موضتوع آن طبیعتت ب

دهند، دخالتت آنهتا دخالت دارند؛ اما در چنین مواردی چون محتوای دانش را تحت تأ یر ارار نمی
 منافاتی با عینیت دانش ندارد  

 علوم انسانيی ارزشمدار

ها تا آنجا    محصول ذهن و زبان انسان هستند و تا آنجا    انستان در تولیتد دانش ۀدر مجموع هم
تتتأ یر ی و سیاستی اعتم از اخالاتتي، فرهنگتی انستانی هتتاو وستاطت دارد، از ارزش آنهتا دخالتت

                                              
1 Uskaki Maki 

2 Philip Kitcher 

3 Alvin Goldman 

4. Jesus Zamora 



 8313 زمستان/18/ ش  02شناسی علوم انسانی / سروش 08

ی  ت  موضتوع آنهتا ختود انستان استت، حضتوری هتایهتا در دانشپذیرند  با این حتال ارزشمی
در ی انستانی ها در علوم انساني، هم ب  این دلیل    ذهنیتتتر دارند  ارزشعمیقی تر و تأ یرفسترده

ی طور متاهواستت  ت  بت ی دخالت داات  و هم ب  این دلیل    موضوع آنهتا انستان تولید این علوم
ی هتاهتا در دانشمضاعف دارنتد  در ادامت  از نقتش ارزشی دارد، نقشی و هنجاری ارزای ابعاد

 اود میمربوط ب  انسان بحث 
استت و ی علتوم انستان ۀهمتی علم تاریخ منب  اصلی دارند  یعنی تاریخی اصبغ ی علوم انسان

محتك ی طور جتدمربتوط بت  انستان در آن بت ی هااست    نظریت ی تاریخ تنها آزمایشگاه ۀعرص
داات  بااند، منحصر ب  علم تاریخ ی نگارها بر دانش تاریخ   ارزشی خورند  بنابراین هر تأ یرمی

د  ت  نشتان وجتود داری یابتد  دالیتل زیتادمتیتعمتیم ی و اجتماعی علوم انسان ۀماند و ب  هممین
هاستت  ایتن دالیتل در طور مستقیم تحت تأ یر ارزشب ی نگاردهد دانش تاریخ و روش تاریخمی

 اود میی ادام  بررس
آنها در علم  ۀحضور دارند    فزارش همی امتكثر و پیچیدهی جزئی تاریخ رویدادها ۀدر عرص

ختاص ی هتااساس اهتداف و ارزشرو یك مورخ بر تاریخ ن  امكان دارد و ن  مطلوب است  از این
خاص ارائت  ی نیز در چارچوبی  ند  هر فزارامیتاریخ را فزارش ی از رویدادهای خود، تنها بخش

مانند سیاست، دین، ی  ند  امورمیاود    عنوان یك رویداد، جایگاه و اهمیت آن را مشخص می
عنوان نمونت  در تاریخ بااند  ب ی ادهارویدی بندطبق ی برای توانند چارچوبمیااتصاد، هنر و علم 

عصتر نتوح و ی اود و در یك نگتاه دینتمیتاریخ ب  عصر سنخ، آتش و آهن تقسیم ی یك نگاه ماد
 خواهند بود ی اصلی هاابراهیم دوره

ها بارز از نگارش تاریخ است    نقش ارزشی انمون ی و خبرنگاری در دوران معاصر خبرفزار
 ت  ی ا نند  اصاًل روزنام میروز را فزارش نی رویدادها ۀها همست  خبرفزاريدر آن اابل انكار نی

نخواهتد دااتت  هتر ی ارویدادها را فزارش  ند ب  فرض    امكان انتشار آن بااتد، خواننتده ۀهم
فیرد و بر استاس میروز را نادیده ی خود بیشتر رویدادهای ابر اساس اصول حرف ی موفقی خبرفزار

منتخت  را ی  نتد  ست   رویتدادهامتیاز رویدادها را انتختاب ی مورد نظر خود بخش یهاارزش
 نتد، متیتقستیم ی و اصتلی  ند، آنها را ب  فرعتمیی بندطبق ی خاصی هاتحت مقوالت و عنوان
دخیتل ی و ملتی سیاسي، فروهتی هااین مراحل ارزش ۀ ند و     در هممیترتی  آنها را مشخص 

هاستت  در دلیل ارتباط مستقیم آن بتا ارزشب ی و خبرفزاری حساسیت خبرنگارهستند  اهمیت و 
هتا در متتن خبتر و در افزایش تعداد مخاط  نیز ب  حضور ارزشی خبرپرا نی هاواا  راابت بنگاه
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پیروز است  ت  بتوانتد ی غیر مستقیم آن ب  مخاط  مربوط است  در این راابت بنگاهی امكان القا
 تحمیل  ند ی ب  افكار عمومی ظر خود را در اال  فزارش خبرمورد نی هاارزش

ها جتدا نیز وضعیت مشابهی حا م است  مفاهیم علم تاریخ از ارزشی احرف ی نگاردر تاریخ
زمتان بتد نیتز است  ت  همی هیتلر وااعیتی رحمبياست  ی فذارارزشی نوعی نیستند و هر حكم

از ادبیتات علتوم     وی كتاتوري، جنایت، پیشترفت، آزادعام، دیمانند  ودتا، اتلی مفاهیم  هست
ایتن نتوع از   ختاص بت  ختود را دارنتدی بار ارزای اابل حذف نیستند و همگی و اجتماعی تاریخ

مفهوم پیشرفت هم یک رویداد را   روندمیفذار ب  امار فر و ارزشزمان توصیفطور هممفاهیم ب 
 ت  در خصتوص ی هتایبحثی در علتوم سیاست   نتدمیی فذار ند و هم آن را ارزشمیتوصیف 

ارزش ی طور لها ناتمام خواهنتد بتود و بت و امنیت مطرح است، بدون توج  ب  ارزشی نسبت آزاد
  دهندمیخود را از دست 

محتض ی دانند و ب  یك زبان فیزیكتمیاز نقص زبان ی ها را نااها این نمون البت  پوزیتیویست
 ننتد  ت  ایتن مفتاهیم در متیی بینآنها توصی  یا پیش  باادی ها تهیشند    از ارزشاندمیآل ایده

مفهتوم خشتونت اما  ؛آنها را بگیرندی جای لغت حذف اوند و مفاهیم فیزیكی هانهایت از فرهنخ
مثل حر ات ماهیچ  دست تعریف  ترد  مصتداق خشتونت در ی خاصی توان ب  رفتار فیزیكمیرا ن

افتر ی ها متفتاوت خواهتد بتود  بتا ایتن حتال حتتانستانی لف و بر اساس باورهامختی هافرهنخ
ی جاتوانستتیم بت میاد، باز نمیها تنها در حر ت ماهیچ  دست خالص  خشونت در تمام فرهنخ

و اهمیتت بتا ی از نظر ماهوی بحث از علل خشونت از علل حر ت ماهیچ  بحث  نیم  چنین بحث
و بت  نظتر تتدوین نشتده ی تا نون زبان فااتد مفتاهیم ارزاتاست   بحث از علل خشونت متفاوت

جایگاه ایتن مفتاهیم در واا    استی دست نیافتنی انسان آرمانی رسد با توج  ب  ماهیت اخالامی
 توان آنها را حذف  رد  میزبان نی اصلی است    بدون از دست دادن  ار ردهای افون در زبان ب 

هتا بارز است    متخصصتان ایتن حوزهی اب  اندازهی و تاریخی انسانها در علوم حضور ارزش
 نند  پاتنم در این خصوص ب  آ تار میی جانبداری نیز در  نار فیلسوفان علم از رویكرد ارزامدار

اقتصتاد در  تاب است،  م1998نوبل ااتصاد در سال  ۀجایز ۀزند  سن    برندمثال می 1آمارتیا سن
با تحلیتل مفهتوم رفتاه  او .3تواند از اخالق جدا باادمی ند    علم ااتصاد نیماستدالل  و اخالق

                                              
1  . Amartyasen 

 (1791پاتنم، : )   براي مطالعة تحلیلي در خصوص دیدفاه آمارتیا سن ر3
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دهد    در این مفهوم ارزش و دانش در هم تنیده میعلم ااتصاد است، نشان ی    از مفاهیم محور
تواند ااخص مطلوبیت را میها ناز نظر سن یك ااتصاددان بدون توج  ب  ارزش  ناپذیرندو جدایي

هتم بتر ااتصتاد ی اخالاتی هافاصل  فرفتن دانش ااتصاد از ارزشدهد    می  او نشان ف  ندتعری
 ااتصادي ی هابینيفذارد و هم بر پیشمیرفاه ا ر 

وضتعیت ی غربتی در  شتورها  تر  تردتتوان رواتنمتیدر اینجا استدالل سن را با یك مثتال 
ستینما و ی هاتلویزیتوني، تعتداد صتندليی اهاست    تعداد اتبك ی افون ب ی و اجتماعی فرهنگ

و ی فرهنگتی ها همگتاتوند  ایتن اتاخصمتیی رفاه معرفتی هاعنوان ااخصتیراژ مطبوعات ب 
جهتان ستوم  ت  بتا ی از  شتورهای در برختی روند؛ اما  اراناسان ااتصتادمیارزامدار ب  امار 

اولیت   شتور ی پرداختن ب  نیازهتای جانگرند، ب میها رویكرد دانش فارغ از ارزش ب  این ااخص
؛ در اندباال بودهی ها س  ااخصی برای ریزدنبال برنام خود مانند بهداات و آموزش و امنیت ب 

دارد ی است    ب  فرهنخ و تاریخ یک جامع  بستتگی ارزای امقول ی مند   رفاه و رضایتی حال
 هم  جوام  یكسان دانست  ی اها و بررفاه را در هم  دورانی هاتوان ااخصمیو ن

تر و ختود انستان موضتوع دانتش بااتد فستتردهی دانش و ارزش واتی تنیدفحاصل آنك  درهم
ماننتد صتدق و ی معرفتتی هتانیتز در  نتار ارزشی و اجتمتاعی اخالای هاتر است و ارزشعمیق

ی هتانیتز ارزشدخالت دارند  در ایتن علتوم ی و تاریخی علوم اجتماعی عقالنیت، در تولید محتوا
پدیداري مورد مشاهده دخالت دارنتد  بستیاري از  ۀانتخاب حوزتی اخالاي در انتخاب مسائل و ح

مفاهیم اصلي علوم اجتماعي نیز مفاهیمي ارزاي هستتند و احكتام علتوم اجتمتاعي رویتدادها را 
  نند  میفذاري نیز زمان با توصیف ارزشهم

 گرایيارزشمداري و نسبي

توان ب  پرسش اصلی های مختلف دارند، میهای اخالای در حوزهج  ب  نقشی    ارزشا نون با تو
 نتد؟ هتا در مستیر دانتش عینیتت آن را مختدوش میاین نواتتار توجت   ترد  آیتا دخالتت ارزش

طرفداران دانش فارغ از ارزش دفتاع از عینیتت علتم استت و در ی اصل ۀ   بیان اد انگیزفون همان
                                                                                                                                                                        

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

newYork: pantheon. 
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ی فرایبتر نستبيی هتا در مستیر دانتش را دلیلتارار دارند    دخالتت ارزشی فرایانمقابل آنها نسبي
ها در دفتاع از عینیتت اكست پوزیتیویستتی از نظر تاریخای وجود ندارد؟   آیا راه میان 1دانندمی

ابعتاد دانتش  ۀفرایان  اد    بر اساس آن همتو نسبيی افراطی باعث پیدایش رویكردی دانش تجرب
مدرن پستت ۀها    بیشتتر در حتوزاده است  این دیدفاهی تلقی ها و عالیق اجتماعزشحاصل ار
ی تولیتد علتم معرفتی را عامتل اصتلی طلبو ادرتی مدرن مانند سودطلبی هااند ارزشطرح اده

مربتوط بت  ابعتاد ی هتابتا بحثی دانشتمندان منافتاتی    بیان اد ستودطلبفون  نند؛ اما همانمی
ی  ت  بتا اهتداف ااتصتادی توان این پرسش را طرح  رد    علممیدارد  چون هنوز علم نی هنجار

تواند علت تولید علتم بااتد و بحتث از میی است یا خیر؟ سودطلبی تولید اده آیا صادق و عقالن
ت نمی ی ها نیز با اینك  میتواند جایگزین بحث از دلیل اود  ارزشعل  توانند در تولید علم نقش عل 

عنوان نمون  در بیشتر موارد رسیدن ب  صدق هتم ستود فیرند  ب بااند؛ اما جای دالیل را نمی داات 
  ند و هم مناف  اجتماعی را  میدانشمندان را تضمین 

ها دانستت  اتود، در ایتن صتورت دالیتل نظریت ی برای ها، جایگزینتولید نظری ی هاافر علت 
اود  چتون میتبدیل ی اراردادی دهد و ب  امرمیدست عقالنیت و عینیت خود را از ی دانش تجرب

دارد  اما جتذابیت علتم و اهمیتت آن در ی علتی بااد چ  غیر علمی چ  علمی ب  هر حال هر سخن
 ت  دارد، دلیتل نیتز دارد و عقالنتي نیتز هستت  بنتابراین تتی نظر از عل  این است    دانش، صترف

 نتد و صترفًا بت  متی ند در واا  دلیل عقالني را نفتي ها را جایگزین دالیل میدیدفاهی    ارزش
اود    در آن تمایزي بین علم و میختم یی فرانوعي ب  نسبي ند  چنین دیدفاهی ب میعلت توج  

ی ماند  روان است    مشتكالت ایتن دیتدفاه  متتر از مشتكالت نگتاه پوزیتیویستتمیغیر علم ن
 نیست  

مستلزم نسبیت نیست  ی داند تأ ید دارد    ارزامدارمیامدار    دانش را ارز 3جرالد داپیت
 ۀهمتی فیردر اتكلی جمعتی هاروان است    ارزش» ند: میاو استدالل خود را این فون  بیان 

ورزي، مستائل و علتمی دانشتمندان بترای هتاعلمي، انگیزه ۀتوسعی فیراند: جهتامور ذیل دخیل
   نتتایج پتژوهش ی موضوع و هدف اناخت،  اربردهاینند،  می   آنها حل ی خاصی هاپرسش

                                              
هتا اعتم از اخالاتي و هاي اخالاي تمایزي اائل نیستند و ادعا دارند    همتة ارزشو ارزشتی هاي معرففرایان پست مدرن بین ارزش  نسبي1

 (  317، ص4118ر  ک )پسیلوس، تاریخي و محصول ارارداد جمعي است  تی معرف
2  . Gerald Doppett 
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ی جمعتی هتافونتافون از تتأ یر ارزشی ها   بت  ایتن نمونت ی زمانی دنبال دارد و غیره    ولآنها ب 
از ی بااد، جتدا 1نسبیت ارزايی دارای یک مستلزم آن نیست    خود اناخت علمنگریم هیچمی

توانتد صترفًا متیی از موفقیتت دانشتمندان در اتناخت علمتعلم    بیان اد پرسش ی ابعاد ارزا
بتا ی درستتی هاآیا ب  ایوهی است؛ یعنی  فایت تجربی آنها دارای هاعبارت بااد از اینك  آیا نظری 

 ت  فذاتت ی ب  معنتایی ارزش جمعی نوعی تطابق دارند  این معنا از  فایت تجربی اواهد تجرب
طور  امتل رستد بت مییابد  در واا  ب  نظر میتعین نی معجی هانیست و روان است    با ارزش

 ( 313، ص4118)پسیلوس،  «استی جمعی هامستقل از ارزش
فرایان دانتش دانند تا از عینیت علم دفاع  نند و نسبيمیها دانش را فارغ از ارزش پوزیتیویست

فترض مشتتر  ایتن بحتث پیش را نشتان دهنتد  دری دانند تا نسبیت هر فون  دانشمیرا ارزامدار 
است و افر دانتش نیتز متتأ ر از ی و اراردادی نسبی این است    هر ارزای فرایپوزیتیویسم و نسبي

وجتود دارد ی در بین این دو دیدفاه مسیر معتتدلی خواهد بود؛ ولی ارزش بااد، پ  دانش نیز نسب
توان از ایتن میب  دو ایوه ی نظر منطق ند و ن  عینیت آن را  از میدانش را انكار ی    ن  ارزامدار

ی دانش منافاتی ها نیز بسط داد تا ارزامدارارزش ۀدیدفاه معتدل دفاع  رد: یا باید عینیت را ب  حوز
هم بااند با حضور ختود ی افر نسبی ها حتبا عینیت نداات  بااد و یا اینك  باید نشان داد    ارزش

توانند مكمل یكدیگر بااند در ادامت  وند  این دو راه    میامیدر متن دانش باعث نسبیت دانش ن
 اود  میی بررس

 ۀدانستند و در حتوزمیتجربی را معنادار ی هاتنها فزارهی پذیروین بر اساس اصل تحقیق ۀحلق
را با خواتایند و بدآینتد فترد یكستان ی تمایل دااتند  آنها خوب و بد اخالای فرایها ب  نسبيارزش

ها را برابر با میتل یتا توان ارزشمیدهد نستند؛ اما در اینجا مشكالتی وجود دارد    نشان میدانمی
رسیدن ب  خوب از میل و ترجیح خود ی از مواا  برای ها در بسیارچون انسان  خواست فرد دانست

ست    دلیلش این ا "نیز خوب است با میل دارم، برابر نیستی از نظر تحلیل   نندمیی پواچشم
  نیستی متنااض ۀجمل« خوب است اما میل ندارم» ۀجمل

ی بترا  دارنتدی معرفتتی هتابتا ستایر حوزهی استنتاجی ارتباطی احكام ارزااز نظر منطقی نیز 
ی نیاز است و اناخت ماهیت انسان و جایگتاه او در جهتان هستتی ها ب  خوداناساناخت ارزش

                                              
1  . value-relative 
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رو ستازفاري بتین احكتام ارزاتي و از این  ي داردمحوري در پیدایش احكام و مفاهیم ارزای نقش
دهتد  ت  احكام توصیفي ارطي ضروري براي مقبولیت هر نظامي است و این مطل  نیز نشان می

بینی اي استنتاجي با یكدیگر دارند  متثاًل افتر در یتک جهتاناحكام ارزاي و احكام توصیفي رابط 
هایی اخالای برای بهتتر زیستتن ارائت  اتود، توصی آزاد نیست و س    ۀادعا اود    فرد دارای اراد

عنوان نمونت  ایتن دارنتد و بت ی ها بستتگب  وااعیتی چنین مكتبی دچار تنااض است  احكام ارزا
اتود و بنتابراین بتد متیفنتاه دروغ بد است؛ اما این دروغ باعث نجات جان یتك بي»استدالل    

از توصتیف وااعیتت ی دهد و در آن یک حكم ارزامیدانش و ارزش را نشان ی تنیدفدرهم« نیست
 .1استنتاج اده است

و فقتط ابتراز احستاس بودنتد، ی معرفتتی فااتد محتتوای اخالاتی هاافر فزارهروان است    
ستازفار بتا ی ها داات  بااند و مستلزم یا متضمن یتا حتتبا سایر فزارهی منطقی اتوانستند رابط مین

در ایتن  الگتی استت  ی نیازمنتد منطتق مشتتر ی نخ از روابط استنتاجاین س  دیگر بااندی افزاره
بت  ی فتذارزند  ت  در توصتیف و ارزشمیها مثال خصوص ب  دو اصل انسجام و تطابق با وااعیت

 :نویسدمییک اندازه اهمیت دارند  او در این مورد 

مشتاب  بت  یتك ی ها اینك  با نمونتی یا حقواي، برای حاصل از نظام اخالای هافذاريارزش»
در   هتا بااتندبتر وااعیتی ایوه برخورد  نند، باید منسجم بااند، با یكدیگر سازفار بااند و مبتنت

بنتابراین الزامتات   ممنتوع استتی و خودسری و بولهوسی و انصاف ضروری طرفبيی چنین نظام
 ( 93، ص1989، 3)الگین « نندمیرا نیز مانند توصیف مقید ی فذارارزشی و تجربی منطق

داننتد و بنتابراین متیبر نسبیت اختالق ی را دلیلی و تاریخی اومی هافرایان اغل  تفاوتنسبي
از ی در متورد برختی اتود؛ ولتها در دانش ب  نستبیت ختتم می نند    دخالت ارزشاستدالل می
ی نستبیت اابتل ابتول نیستت  اینكت  یتك اتوم بت  برتتری مانند اصل عدالت ادعتای اصول اخالا

                                              
 ند و تا ید دارد    بین احكام ارزاي و احكام علمي استنتاجي می  نویسندة  تاب دانش و ارزش    از دیدفاه هیوم مبني بر جدایي دانش از ارزش دفاع 1

ها صفت افر هیچ انساني نبااد، میكرب»نویسد: می ند  ب  عنوان نمون  میین دانش و ارزش اذعان منطقي وجود ندارد، در موارد متعددي ب  نسبت استنتاجي ب
در اینجا اینك  میكرب مان  بقاست حكمي علمي «  امارندمیها را    مان  بقا هستند بد ها هستند    ب  خاطر میل ب  بقاي میكربفیرند  انسانمیبد ب  خود ن

ي  ي میمیكرب را بیان است    نقش عل  توان بد بودن یا خوب بودن آن را استنتاج  رد  البت  میل ب  بقا نیز در این حكم دخیل است، ولي می ند و از این نقش عل 
  423، ص1301توان همة آن را ب  میل و ارارداد بشر نسبت داد  ر     سروش، میبخشي از این حكم ارزاي نیز ب  دانش مربوط است و ن

 

2. Elgin 
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ی دهتد نت  ارزاتمندمیآنها را نشان ی  ردند خطامیی سفیدپوستان باور دااتند و آن را ارزش تلق
ستاز فراها مشكلنستبيی دانتش بترا ۀ   اصل امتناع تنااض در حتوزفون در واا  همان  تبعیض را

 این اصل برختورد یكستان  فراهاستنسبيی ها نیز اصل عدالت مشكل اصلارزش ۀاست، در حوز
ی نظر وجود دارد  ت  آپارتایتد غیتر اخالاتبر اساس این اصل اتفاق و  ندمیبا امور مشاب  را توصی  

    است
داند میدیگر این  ار را بد ی سوزاند و اوممیها را مانند اینك  یك اوم جنازهی ا لیش ی هامثال

نشتان ی هتایچنتین مثال  ت داردتنها بر نسبیت آداب و رستوم داللت، س اردمیها را ب  خا  و جنازه
اند  حتتی در ایتن مثتال نیتز در حرمت انسان باور دااتت ی دهد    ااوام مختلف ب  اصل اخالامی

 ۀجنتازی بترای ااوام حت ۀدهد    همنیست و این مثال نشان میی ها اختالفخصوص حرمت انسان
فونافون و با ی هات ب  جنازه را ب  ایوهالبت  آنها احترام خود نسب  اندیک انسان نیز حرمت اائل بوده

ی نستبیت اصتول اخالاتی معناتفتاوت آداب و رستوم بت  ؛ امادادندمینشان ی آداب و رسوم متفاوت
 نیست  

ای نیست؛ امتا در مقتام عمتل و در تشتخیص البت  تعریف عدالت و یا حرمت انسان  ار ساده
واردی نیتز  ت  تردیتد وجتود دارد اغلت  مصادیق خوب و بد اختالفات  متتری وجتود دارد  در مت

از متادر پیتر ی    بتین نگهتداری انتخاب بین دو ارزش است    تردید ایجاد  رده است  مثاًل جوان
در تردید است و ی بخش در تردید است، در واا  بین دو ارزش عینخود و ار ت در مبارزات آزادي

تتوان ادعتا  ترد  ت  متیافق همگتان نبااتد، نبااد یا مورد توی افر انتخاب او فااد معیار عینی حت
این دو رفتتار پتیش از انتختاب او و علتت تردیتد اولیت  ی ارزامند  استی یا اراردادی اخالق نسب

انتخاب بین دو رفتتار  ت  هتر دو  ۀمسئلی دهد در چنین مواردمی   الگین نشان فون هماناوست  
 اتوندمتیین دو رفتار بتا انتختاب فترد ارزاتمند توان ادعا  رد    امیارزامندند مطرح است و ن

 ( 98، ص1989)الگین، 
تاریخ دانست  چون ی را نسبی افر اختالف و تفاوت دلیل نسبیت بااد نخست باید علوم تجرب

برخالف اصتول اخالاتي، متدام در حتال تغییتر و ی علمی ها   مفاهیم و فزاره دهدمیعلم نشان 
ی  نتد  ت  اصتول و هنجارهتامتیاین وااعیت را تأیید ی متون اخالا فذرا ب ی نگاه  اندتحول بوده

آ ار با اینك    اند بات را تجرب   ردهی نوعاند و داات ی وضعیت بهتری نسبت ب  علوم تجربی اخالا
آن دوران ی اابل استفاده نیستند؛ اما آ ار اخالاتی عنوان منب  علمب ا نون دیگر دوران باستان ی علم

فتاه  هنت  برخالف متون علمتی هیچی متون اخالا  تأ یرفذار ارار دارندی ین متون اخالاهنوز در ب
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از ی ادر پتارهی هایاختالف همیش  روند  با اینك میاوند و زبان مشتر  ااوام مختلف ب  امار مین
د ااط  وجتوی ها پاسخهم  بحثی توان انتظار داات    برامیوجود داات  و نی اخالای هابحث

وج  ااترا  ااتوام ی توان ادعا  رد    اصول اخالامی؛ اما هنوز داات  بااد    همگان آن را ب ذیرند
    و ملل مختلف است

تی    تسلیم اك هیوم نیستند؛ ادعا دارند    اوانین علمی فرایانواا  ی و ضتروری از نسبت عل 
از نظر آنها تحول در علم یا ب  این دلیتل   نند میرا بیان ی بایستی دهند و نوعمیبین رویدادها خبر 

اند و یا ب  این دلیل است    در فذات  نستبت بتین رویتدادها بت  است    مسائل علمی تغییر  رده
اند  در هر صورت  سانی    اوانین علمی را بیانگر نسبت ضروری بین رویدادها درستی درک نشده

نند رویكرد مشابهی را دنبال  ننتد  آیتا دلیلتی وجتود توادانند در بحث از اوانین اخالای نیز میمی
ی جدا  نیم؟ دالیلی وجود دارد  ت  نشتان ی اخالای دارد    بحث از بایست را از بحث ضرورت عل 

   وجود نداردی ماهوی تمایزی یا همان ضرورت عل  ی علمی و بایستی اخالای بایستدهد بین می
بتین یتک رفتتار و نتیجت  آن ی و ضتروری عل   ۀر رابطنیز بیانگی اخالای بایستادعا این است    

عتدالت ی عدالت اابل فهم است و بایست ۀاینك  باید عدالت ورزید تنها با در نظر فرفتن نتیج  است
 ۀظلم نیتز بیتانگر امتنتاع تحقتق جامعتی نبایست  آن است ۀبین عدالت و نتیجی ضرور ۀهمان رابط

ی رسیدن ب  فشار متورد نیتاز بایتد دمتای فوید برامیدانشمند   است ظلمآل در صورت تحقق ایده
مورد نظر باید بت  اصتل عتدالت  ۀرسیدن ب  جامعی فوید برامیفاز را افزایش داد  عالم اخالق نیز 

 نند  افر بتوان نشان داد    ضرورت میآن را بیان  ۀبین فعل و نتیج ۀاین بایدها رابط ۀپایبند بود  هم
است، آنگاه مرز بین اخالق و علم تنها ب  موضوع ی و اخالای یت اوانین علممنشأ  لیت و عینی عل  

 .1آنها مربوط خواهد بود

و ی  ننتد تتاریخمتی   مسیر علم را تعیین ی هایاز ارزشی نیست    بخشی با این حال تردید
بتر  ۀدانتش مستیر ستیطری خواستت  در چنتین فرهنگتمتیادرت ی است  بیكن دانش را برای نسب
ی بااد و دانتش بترای  ند؛ اما در سنتی دیگر ممكن است دانستن، هدف نهایمیعت را هموار طبی

در مستیر ی نستبی هتا ار فرفت  اود  اما آیا دخالتت ارزشبر آن ب  ۀبا طبیعت و ن  سیطری هماهنگ
                                              

ها بر بر این باورند    علم ارزامدار است؛ اما آنها تأ یر ارزش  normative naturalismفرایي هنجاري  ب  عنوان نمون  طرفداران طبیعت1
نهایي علم  دانند  استدالل آنها این است    ارزش اخالای نیز از راهی تجربي و ب  عنوان ابزاري براي اهدافمیفرایي نعلم را مستلزم نسبي

 318، ص4118اابل ارزیابي است  در این زمین  ر  ک  پسیلوس، 
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ی اخالاتی هتاارزش ۀفرض  نیم  ت  همتی اود؟ حتمیدانش ی ادن محتواپژوهش باعث نسبي
علوم عینیت آنهتا را مختدوش ی هستند  در این صورت آیا ارزامداری و فرهنگی تاریخ اراردادی،

 دهد   : میفون  پاسخ اینی همین پرسش را در خصوص علوم اجتماع 1 ند؟  ینكیدمی
ی نیتز لزومتًا ذهنتی بااند معلوم نیست    علتوم اجتمتاعی ذهنی اخالای هاافر ارزشی حت»

هتا توان در ارتباط با آن فرضمیتوان با صراحت بیان  رد و نتایج را میرا ی اخالای هااوند  فرض
 ترد و ی هتا در ذهتن ارزیتاببیان  رد      در این صورت نتایج پژوهش را باید در ارتباط با آن فرض

بیتنم  ت  ختود مینی توان دنبال  رد  من دلیلمیبدیل تكی  دارند ی هانتایج بدیل را نیز    بر فرض
 ( 013، ص4118)پسیلوس، « بااندی ن نتایج ذهنای

ارار دارند، اابتل تكترار ی نسبی    تحت تأ یر اصول ارزای این استدالل در خصوص هر دانش
فاه ۀاست  دانش ب  حوز یك نظری  را استتخراج ی هافرضتوان پیشمیتعلق دارد و همیش  ی خودآ

بر ی نظری  ب  این معناست    حكم علم یكی اخالای هافرضو با صراحت بیان  رد  وضوح پیش
 ۀب  یك فتزاری یك حكم علمی هافرضصادق است  بنابراین با بیان پیشی پذیرش چنین فرض ۀپای

نیتز ی درست بااتد، ایتن حكتم علمتی ارطی  خواهیم رسید    بر اساس آن افر فالن فرض ارزا
 است  ی عینی نیست و حكمی درست است  روان است    این ارطی  دیگر نسب

با عینیت جم  اده ی  ند    در آن ارزامدارمیهای علمی ارائ  از انقالبی تفسیرداپیت نیز 
پژوهش ی هااست    ارزشی هنجاری حاصل تحولی علمی هاانقالباست  بر اساس این تفسیر 

هتا نقتالب ارزش ننتد  در ایتن معنتا از امیها نیز تغییر دنبال آن مسائل و دادهدهد و ب میرا تغییر 
عنوان نمونت  تفتاوت برستیم  بت ی افراطی فرایب  نسبيی نوع نند بدون اینك  ب میایفا ی اصلی نقش

نااتناخت  بودنتد و صترفًا بت  ی از اوصاف اتیمیایی در این است    در  یمیا بسیاری  یمیا و ایم
نیست و صترفًا ی ویت ایماین اوصاف ا نون اولی اد  بررسمیاابل مشاهده از اایا توج  ی صفات

ی اوند  از نظر داپیت بهتترین تبیتین بترامیفیرند و تبیین میمورد توج  ارار ی و تبعی طور ضمنب 
  نیستی فرایو این تغییر مستلزم نسبي اندتغییر  ردهی معرفتی هااین است    ارزشی چنین انقالب

 نویسد:میاو در این مورد 
وجتود دااتت  بااتد و تحقتق ی معرفتتی هتاتغییتر در ارزشی برامناس  ی بر فرض    دالیل»

                                              
1  . Horald Kincaid 
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را  ت  ی یا هر دیتدفاهی فرایموفق بااد، ارزامدار بودن علم، نسبيی بخشیدن ب  آنها از نظر تجرب
لزومتًا متتأ ر از ی  ند  این وااعیت    پژوهش علمتمیامكان پیشرفت علم را تضعیف  ند توجی  ن

استت وجتود ی برجستت  هنجتاری افونت و استتدالل استت  ت  ب  یسازاز طبیعت، نظری ی ابعاد
 ند  این دیدفاه    علم ارزامدار است میرا تضعیف نی اناخت علمي، وااعیت و پیشرفت معرفت

ممكتن استت ی ها پیرامون اناخت علمتاستداللی  ند  برخمیاستدالل باز ی نقد ۀراه را بر نظری
ها ممكن استت تعهتدات بااد  نزاع پیرامون وااعیتی معرفت یهاپیرامون ارزشی هنجاری هاینزاع

است  ت  فترض ی صرفًا زمانی افراطی فرایرا تحقق بخشد  خطر نسبيی بدیل پیرامون ارزش معرفت
  (311-311، ص4118)پسیلوس،  «دلیل و عقل است ۀفراتر از حوزی اود تعهدات ارزا

 بنديجمع

ها دارد    نقش ارزشی ابعاد متعددی یست  هر دانشمختلف یكسان نی هاها در دانشنقش ارزش
توان ففت انتخاب مسئل     آغاز علم است و البت  مستیر آن را میی طور لب   در آنها متفاوت است

ایتن   حتا م استتی هتامتتأ ر از ارزشی و انستانی  ند، در بیشتر علوم اعم از طبیعمینیز تعیین 
ی و از ابیتل افتزایش درآمتد یتا ارتقتای توانند متادمیبااند و ی نویا معی توانند اخالامیها ارزش

   انجام اود نیازمند دلیل است ی پژوهش با هر هدفی و رسیدن ب  مقام و اهرت بااند؛ ولی اغل
ی ارزیتابی    بترای رایجی هاو اغل  تحقق اهداف پایدار منوط ب  رسیدن ب  صدق است  در ایوه

ی عینتی هتااود و محصول آن صرفًا بتا روشمیها توج  نب  انگیزه یک پژوهش وجود دارد، اغل 
اوند  با اینك  ب  نظتر ها نقشی عًلی دارند و جایگزین دالیل نمیها و ارزشخورد  انگیزهمیمحك 

طور مستقیم ب ی تجربی هارسد برخی از ابعاد دانش مانند روش و منطق پژوهش در بیشتر رات می
در تمتام مراحتل پتژوهش الزم ی اخالاتی هاحضور ارزشنیستند؛ اما ی اخالای هامتأ ر از ارزش

   را تضمین  ندی ب  روش و منطق علم پژوهشگرانی تواند پایبندمی است و
 نتد و در متیها و اهداف آنها را تعیین دانشمندان و پرسشی هاانگیزهی جمعی هااینك  ارزش

ی اتراردادی تاب  هنجارهتای توصیفی هامعنا نیست    فزاره ب  این تأ یر دارد،ی مسیر پژوهش علم
دانتش را تغییتر دهتد  ی عینتی نیست    محتوای افون ها در بیشتر مواا  ب است  چون تأ یر ارزش

اوند؛ امتا در چنتین ها توصیف میبا ارزش ۀالبت  در علوم انسانی محتوای دانش با مفاهیمی آمیخت
هایی در متن دانش متضمن را ب ذیریم، حضور چنین ارزشی عینی هایمواردی نیز افر وجود ارزش

اتبی  ی نیز افر در متن دانش با صراحت بیان اوند، در نهایت نقشی نسبی هانسبیت نیست  ارزش
هتایی اترطی تحویتل های علمی ب  فزارهها را خواهند داات  در چنین مواردی فزارهفرضب  پیش
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 اود  ارزای بیان می ۀط ب  پذیرش یک فزاراوند و محتوای دانش مشرومی
ی بتر روی جدیتدی هتازمان از ارزاتمداری دانتش و عینیتت آن دفتاع  ترد، افقافر بتوان هم

 ۀطور مو د مشتروط بت  آن استت  ت  بت  ورطتاود  چنین فشایشی ب میفشوده ی عقالنیت انتقاد
ن  ارزای است، نزدیتك هتم نشتویم  و اتلگاه هر فوی فاه هر فون  عقل و نقد   توافی فراینسبي

یابد و نقد یك نظری  دیگتر منحصتر میوسی  و عمیق ی معنایی نقادی با پذیرش رویكرد ارزامدار
توان تطابق آن با جهان بیرون نیست؛ بلك  در هر نقدی میی آن و یا ارزیابی انسجام درونی در بررس

ی هایحا م بر هر پژوهشی را بتا بتدیل هاییك پژوهش نیز پرسید و ارزشی هااز اهداف و پرسش
پنهان یك پژوهش و ی هاتواند داات  بااد مقایس   رد  در این مقایس  ناچاریم در الی می   دارد یا 
ی دهبااتیم  ت  یتك پتژوهش را جهتتی پنهتانی هادنبال ارزشسفید یك  تاب ب ی هادر حاای 

ی هتایدر اوم یا فرهنخ یا دین یا بوم ختود ارزش دهد و افرمییك  تاب را اكل ی  ند یا محتوامی
 تر بااد تر و اخالايتر و دینيمیفكر  نیم    بوی سراغ داریم ب  امكان دانشی ترتر و زاللناب
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