
 

 
 

 
 

 ارزش و علم ۀرابط شناختدر  یمعرفت ریو غ یمعرفت یهاارزش زیتما تیاهم
 *ینیمحمدام ثمیم  

 
 دهیچک

 یمعرفت   یه ا زشق   ار ف ،یعلم   اتِی  نظر یِمعرفت   یِابیارز در بار،ارزش ریغ علم آرمان مطابق
 ش ده  دهیبه چالش کش   یسخت آموزه به نیا ریاخ یها. در سالباشندداشته  مشروع نقش توانندیم

و  یمعرفت   یه ا رزشا انی  م زینامعتبر بودن تما دگاهید نیمهم مخالفان ا یانتقادهااز  یکی. است
 انی  م زیتم ا  ک ه  دش و یم   دف اع  ادع ا  نی  ا از یاس تدلل  ۀارائ با مقاله نیا در. است یمعرفت ریغ

دخال ت   تیش روع م ۀدرب ار  یداور یب را  ط ور نیو هم   معتبر یمعرفت ریغ و یمعرفت یهاارزش
در  یللاس تد  انیمقاله ب یهدف اصل ،. در واقعاست یضرور اتینظر یمعرفت یابیها در ارزارزش

 قبول ردمو باًیقرت که شواهد، ۀلیوس به هیناقص نظر نیتع ۀآموز رشیمدعاست که پذ نیدفاع از ا
 دره ا  از ارزش یمتازوجود گروه م بهمستلزم قول  است، بارارزش ریغ علم آرمان منتقدان ۀهم
 یمعرفت   یه ا شارز را آنه ا  ت وان یک ه م    است یعلم اتینظر یمحتوا برمؤثر  یهاارزش انیم

 نی  ا ب ه  ان،ی  پا درارائه خواه د ش د.    یاز ارزش معرفت یفیچارچوب تعر نیدر هم سپس. خواند
ش ک    ط ور نیهم   و یمعرفت   ریغ و یمعرفت یهاارزش انیم زیتما به توجه که میپردازیم بحث

 زملعل م   تی  نیدف اع از ع  یب را  یعلم   اتی  نظر یبر محتوا یمعرفت یهاارزش یخاص اثرگذار
 .است

 ن اقص،  نیتع ،یمعرفت یهاارزش علم، در هاارزش نقش بار،ارزش ریغ علم آرمان: یدیکل واژگان
 ییاستقرا سکیر به بنا للاستد
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 مقدمه. ۱

 ترش یب ری اخ ۀدر چند ده  ژه،یو به ،که است یمهم ۀمسئل علم در هاارزش نقش شناخت و یبررس
 ش ناخت ۀندام شیبه افزا توانیامر م نیا لیعلم قرار گرفته است. از جمله دال لسوفانیمورد توجه ف

در ح ا   اش اره ک رد. ش ود،یدر متن اجتماع انجام منهادها و  قیکه از طر یتیفعال عنوانبه ،از علم
 ۀطالعم یبرا یموضوع عنوانبه یعلم و فناور یگذاراستیمطرح شدن مباحث س با ژهیو بهحاضر، 

 ۀسد آغاز از هاگرچ. است افتهی یشتریب ضرورت هاارزش و علم متقابل راتیتأث بهتر درک مند،نظام
 رییتغ نیا واقع،به اند، اما وابط متقابل علم و ارزش توجه داشتهبه ر کهاند بوده یکسان همواره ستمیب

 .آمده است دیعلم پد ۀغالب فلسف انیارزش در جر ۀگرفتن مسئل دهیدهه ناد نینگرش پس از چند
قائ ل  هی مق ام کش و و مق ام توج انیم یمنطق یهاستیویتیکه پوز یزیتما ،یخیلحاظ تار به

عل م و ارزش  ۀرابط  ۀبه مس ئل یعلم توجه چندان لسوفانیشد ف سبب کهبود  یلیبودند از جمله دال
 ۀدر مح دود یص ورب ه مس ائل  ش دیمنحص ر م لس و یک ار ف دگاه،ید نیا مطابقنداشته باشند. 

از  یعلم  تی فعالدر  یعوامل متن گریها و دارزش ریتأث یو بررس هیتوج مقام به مربوط یهاپرسش
 ش نا جامعه ای  ش نا روان کار ۀحوز در که آمد،یم ارشم بهمباحث مربوط به مقام کشو  ۀمقول
 1.گرفتیم قرار

 یاند کسانعلم بوده لسوفانیف انیدر م ستم،یب قرن دوم ۀمین در نکهیاگفت با  توانیم یکل طوربه
ب ه نق ش  یت وجهیب ی  س تیویتیپوز راث  یاما م 2اند،ها پرداختهمتقابل علم و ارزش ریتأث ۀکه به مسئل

مسائل مج از و مش روع  ۀریمسئله از دا نیشده و طرد ا حفظ یادیز ۀتا انداز یدر کار علم هاارزش
 است. افتهیعلم ادامه  ۀفلسف

 نس بت ستینیفم علم لسوفانیف یانتقادها شدن مطرح با ژهیوبه  گذشته، ۀده سه در حدودا   اما
ه ا و در تقابل عل م و ارزشم راتیتأث ۀمسئل 3،در کار دانشمندان یتیجنس تعصبات و هافرضشیپ به

 علم قرار گرفته است. لسوفانیمورد توجه ف شهیاز هم تریعلم و جامعه، جد ۀرابط تریکل یسطح
 

 یعلم پژوهش در هاارزش ممکن یهانقش انواع. ۲

عل م و  ۀفلس ف ۀدر ح وز ر،ی اخ انیسال در که دهدیم نشان «ارزش و علم» اتیادب یاجمال یبررس
 ش ده منتش ره ا رواب ط متقاب ل عل م و ارزش ۀدربار که یمقاالتو  بکت شمار علم، یگذاراستیس

                                                           

 .کنندیم دفاع یدگاهید  نیچن از( Reichenbach, 1938( و )Popper, 1959 [1934]) نمونه یبرا. 1
، )Churchman, 1948به ) توانی. از جمله م2 )Rudner, 1953( ، )Nagel, 1961( ، )Leach, 1968( و )Scriven, 

اره( 1974  .کرد اش
: ) دینمونه بنگر  ی. برا3 ، )Longino, 1990به )Nelson, 1990) ( وOkruhlik, 1994.) 
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به هم  یفیرشد ک یاتا اندازه یکم   شیافزا نیادعا کرد که ا توانیداشته است. م یتوجه قابل شیافزا
 یهانش انهاز  یک ی. میهست نهیزم نیها در اشدن بحث ترقیو دق ترقیاست و شاهد عم داشته دنبا 

و  یدر کار علم  هاارزش یبراممکن  مختلو یهانقش ۀدربار یتوافق کل یبه نوع یابیدست مرا نیا
 ای  ه انقش ج،ی را دگاهی د مطابق. هاستیاثرگذار گونهنیا از یبرخ تیمشروع رشیپذ طورنیهم

 یرگ ذاریموض ع تأث برحسب باشند، داشته یعلم کار در توانندیمها که ارزش یمختلف یکارکردها
  1:شودیم یبنددسته لیذ صورتبه  گروه پنج در ،یعلم تیفعال مختلو احلمردر 

 ای . آرگذارندیأثت یدر مورد پرداختن به کار علم ،یریگمیامر در تصم یها در بادارزش ،نخست
 از س شپر نی ا ب ه پاسخ. میکن صر  آن یبرا را خود منابع میاصال  علم ارزش آن را دارد که بخواه

 ؛وابسته است رندهیگمیتصم یرزشا نظام به یجهات
 دی با یر پژوهش گردخالت دارن د. مس لما  ه  یپژوهش علم ۀها در انتخاب مسئلارزش ،دوم

 شماریب به نپرداختن ۀمنزل به انتخاب نیاخود انتخاب کند.  یقاتیکار تحق یرا برا یمشخص ۀمسئل
 یپژوهش  یه اطرح انی م یدبنتیاولو ای ینسب یگذارارزش یبر نوع یو مبتن گرید ممکن ۀمسئل

 یه امت أثر از ارزش ،مش خ  ی  پژوهش  ۀپرداختن ب ه ه ر برنام  یبرا یریگمیممکن است. تصم
جام پژوهش ان ۀدیفا ای تیجذاب زانیدر مورد م یارزش یهایو معموال  برآمده از داور رندهیگمیتصم

که  یایهر طرح پژوهش ای ودشیکه آغاز م یایپژوهش ۀدر مورد هر برنام ،مورد نظر است. در واقع
 مش اهده س ئلهم انتخاب در را هاارزش نقش توانیم د،یآینمبه اجرا در تا  یاما نها شود،یم شنهادیپ

 کرد؛
در  لی دخ یه اارزشنقش داشته باش ند.  قیروش تحق یدهدر شکل توانندیها مارزش ،سوم

 در هک  ص ورت نی ا ب ه. کنن دیم ف ایا یسلب ینقش غالبا   و هستند یاخالق یهاارزش عمدتا   نجایا
 انس ان یرو شیآزم ا مانند کنند،یم جادیا هاشیآزما یبرخ انجام در ییهاتیمحدود موارد یبرخ
 شود؛ آنهامرگ  ایاگر موجب رنج  واناتیح یرو شیآزما ای باشد بیفر ای بیآس با همراه اگر

 یمحت وا نی یدر تع یریبه تعب ای ،یعلم اتینظر یمعرفت یابیدر ارز توانندیها مارزش ،چهارم
 در هاارزش ریتأث شکل نیزیانگمناقشه آمد، خواهد ادامه در کهچناندخالت داشته باشند.  ات،ینظر
 س ه کمدس تداش ته باش د.  یانواع گوناگون تواندیکه خود م است ییمحتوا ریتأث نیهم یعلم کار

 توانن دیه ا م. ارزشک رد کی تفک هم از توانیم را یعلم اتینظر یمحتوا در هاارزش ریتأث شکل
 باش ند داش ته نق ش «قی تحق ۀداد عن وان ب ه آنه امورد پژوهش هنگام ثبت  یدادهایرو ریدر تعب»

                                                           

 ,Douglas( و )Lacey, 1999( ،)Mitchell, 2004) در تتوانیم را شتده ادیت یبنددستته با یسازگار ای مشابه یبنددسته. 1
 .افتی( 2009
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 چ ارچوب در یخاص  دادی رو نک هیادر م ورد  یریگمیتص م ی(. گ اه۸۸، ص۲۰۰۹ 1،)داگال 
ه ا ارزش ن،ی ا ج ز ب ه .است یارزش یداور ازمندین ر،یخ ای گرفته صورت نظر مورد یشناختروش

الزم است ک ه ب از  اینقش داشته باشند. آ یتجرب یهاداده تیدر مورد کفا یریگمیدر تصم توانندیم
 یمیتصم نیا است؟ یکاف جهیبه نت دنیرس یابر یفعل یهاداده ایشود  یگردآور شتریب یهاهم داده

 ریت أث س وم شکل. دارند تیمدخل هبارنیادر  یارزش یهایاتخاذ کند و داور دیکه دانشمند با است
مش خ   یاهیقبو  فرض ایدر مورد رد  یریگمیمربوط به تصم ،یعلم اتینظر یمحتوا در هاارزش

 یتجرب  دانش مند ش واهد   ،حال ت نی مختلو اس ت. در ا یهانهیگز انیاز م یاهیانتخاب فرض ای
 اتیم ورد رد و قب و  فرض  ش واهد در نی ا یۀبر پا خواهدیداده است و م  یتشخ یموجود را کاف

 را مش خ  یتجرب  ش واهد یۀپا بر اتیفرض قبو  و رد در هاارزش ریتأث از یانمونه 2.ردیبگ میتصم
 نی ا. دی د کی کوپرن یدمرکزیخورش یۀو نظر و یبطلم یمرکزنیزم یۀنظر انیم رقابت در توانیم

 ب ا ک ه یتجرب  یه اداده ی ۀپا براختراع تلسکوپ هستند و  ۀاز دور شیمتعلق به پ دو، هر ات،ینظر
 ق رن نیچن د م دت ب ه شناس انستارهشده بود،  یگردآور یاز مکان اجرام آسمان مسلح ریغ چشم

 تی و با اولو یتجرب شواهد ۀمجموع همان براسا  کیکوپرن اما. بودند رفتهیپذرا  و یبطلم یۀنظر
را  یدمرکزیخورش  ی ۀو نظر را رد یمرکزنیزم یۀنظر ،یعلم اتینظر یبرا «یسادگ»دادن به ارزش 

 ۀدر ح وز یب وهم ری تعب ای اس تاندارد  ری تعب رشیمربوط اس ت ب ه پ ذ گریمشابه د ۀ. نمونرفتیپذ
 ر  ی تعب طرف داران   ک ه ییج ا ام ا دارن د، یکس انی یمش اهدت ی ۀپا هینظر دو. هر یکوانتوم کیمکان

 ری م دافعان تعب دانند،یتر ممهم تیخاص( را مز تی)نسب گرید یعلم اتیاستاندارْد وحدت با نظر
 شمارند؛یرا ارجح م هیبودن نظر یتیموجب ،یبوهم

 جینت ا از نک هیانق ش داش ته باش ند.  زی ن یعلم  اتی در کاربرد نظر توانندیها مارزش ،پنجم
 اس ت یمتعدد و مهم یهایریگمیتصم و هاانتخاب مستلزم بشود، ییهاچه استفاده یپژوهش علم

ه ا در ک اربرد . البته نق ش ارزشبود خواهد لیدخ ضرورتا   یارزش و یجارهن ۀمؤلف کدامکه در هر 
 ۀن ارر ب ه مس ائل ح وز ش تریو ب یعلم  تیفعال ۀریخارج از دا یریبه تعب توانیرا م یعلم اتینظر

ش کل ک اربرد  نی یه ا در تعدانست. به هر حا  روشن است ک ه ض رورت دخال ت ارزش یفناور

                                                           

1. H. Douglas 

قطت  ها، کته متنتا ر بتا سته مارزش ییمحتوا یرگذاریسه شکل تأث نیا کند،ی( اشاره م58، ص2009) داگالس کهچنان. 2
 کتهچنانامتا  رد،یمشخص صورت نگ یو مرزبند بیترت نیدر عمل با ا دیاست، شا یدانشمند در کار علم یریگمیتصم

 کتارکرد کتدا  بتا حوزه، نیا در دانشمند میتصم هر که داد صیتشخ شودیم یکل طوربه افت،یدر  توانیها هم ماز مثال
 .است ارتباط در یارزش
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 1.ستینوع دخالت محل مناقشه ن نیا تیمشروع طورنیو هم یعلم اتینظر
 ت وانیاال اش اره ش د، مک ه در ب  ،یها در کار علمارزش ۀگانپنج یکارکردها به یکل ینگاه با

( و چه ار یه ا در ک ار علم ارزش ییمحت وا ریکارکرد چهارم )ت أث انیم یاساس یکه تفاوت افتیدر
 ونری ب» یمس ائل به است مربوط گرید نقش نوع چهار چهارم، نقش جز بهوجود دارد.  گریکارکرد د

و  یمالحظ ات اخالق  تی رعا مس ئله، انتخاب مانند ،«کلمه قیدق یمعنا به یعلم تیفعال ۀریدا از
 ت ریکل یزیتم ا نج ایا توانی. مرهیو غ یعلم اتیهنگام انتخاب روش، کاربرد نظر یطیمحستیز
 ای  ییمحت وا ک ارکرد انی م زیتم ا: ش د قائ ل یعلم  پ ژوهش در هاارزش مختلو یهانقش انیم
 ارکردک  و( هی و انتخ اب نظر ه،یقب و  فرض  ای شواهد، رد  ریو تفس ری)مانند تعب هاارزش «یدرون»
 اربردک  انتخ اب و روش انتخاب ،یپژوهش طرح انتخاب مانندها )ارزش ییمحتوا ریغ ای «یرونیب»

 (.هینظر
 ،یعلم  تی ارزش در فعال یارکرده اانواع مختل و ک یبنددسته در نجایاتا  شد، انیب کهچنان

گفت ه نش د. ب ا در نظ ر  یزی چ یاثرگذار نیا تیپرداخته شد و از مشروع یصرفا  به امکان اثرگذار
ان واع  یرگذاریها، کامال  روشن است که تأثارزش یو درون یرونیب یهانقش انیم ریاخ زیداشتن تما

 یرون یب صورت به اگرو...(  یشناختییبایز ،یاجتماع ،یاخالق ،یمعرفت از)اعم  هاشارز گوناگون
معرف ت »معم و  از مفه وم  ی. تلق کن دینموارد  یاخدش ه چیه  یعلم اتینظر تینیبه ع ،باشد

و  س تین یشخص  یه ایریگو جهت هایرین وع معرف ت مت أثر از س وگ نی است که ا نیا «ینیع
 ای  تی کل ین وع ج دوا معن ا نیهم  ب ه و س تین وابس ته ه م یخاص  دگاهی د چیبه ه  طورنیهم

 3،و اش پرنگر سی )را ذه ن از مس تقل واق ع   ام ور جهان   به است یمعرفت یعنی است، 2یشمولجهان
 یایفرهنگ  و یخیتار ۀنیزمشیپو با هر  یدر هر زمان و مکان یکس هر یبرا ینیع معرفت(. ۲۰۱۴

ک امال   یارزش ب ا دو نظ ام  ،دو دانش مند میف رض کن  اگ ر حا  4.است یدسترس قابل االصو یعل
 ص ورت ب ه آنه ا یها در ک ار علم ارزش ریکه تأث ییتا جا ،هستند یعلم تیمشغو  فعال ،متفاوت

 از یمختلف  یهاجنب ه ۀدرب ار)ممک ن اس ت  باش د متفاوت تواندیم کارشان ۀجینت است، یرونیب
 یعلم  یاره ایگف ت ک ه از جه ت  مع ت وانیم رو،نیهم  از. س تین ناس ازگار ام ا ،(باشد جهان

                                                           

اشتاره  ییهتاصترفا  بته نقش یعنیپرداخته شده است،  هاارزشممکن  یهانقش به یبنددسته نیا در که دیباش داشته توجه. 1
 هایاثرگتذار ونتهگنیا تیمشتروع از خصتوص بهکنند و  فایا یها در عمل ممکن است در کار علمشده است که ارزش

 .است امدهین انیم به یسخن
2. universality 

3. J. Reiss & J. Sprenger 

 اتیتنظر  تیتنیو ع یشتناختیهست تیتنیع ،یمعرفتت تیتنیع ۀدربتار است، از جملته  اریبس تینیع مفهو  ۀدربار  لبته بحثا 4.
مفهتو   لیترا بته تحل 6( اشاره کترد کته کتل فصتل 2009داگالس ) به توانیم ارزش و علم ۀرابط. مرتبط با بحث یعلم

 اختصاص داده است. تینیع
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ک ه وج ود  یترمهم ۀمجاز و مشروع است. اما مسئل یها در پژوهش علمارزش یرونیب ی  رگذاریتأث
 از ریثت أ نی که ا یوقت هاست،ارزش ینیآفرنقش تیمشروعمقاله است،  نیا یدارد، و موضوع اصل

 .است ییمحتوا و یدرون نوع
 

 یعرفتم ریو غ یمعرفت یهاارزش زیو تما 1بارارزش ریغ علم آرمان. ۳

 نیا در یستیتویپوز نگرش ژهیوبه و  ستمیبحث علم و ارزش در قرن ب ۀخچیبخش مقدمه، به تار در
 ن ام ب ه اکنون که بود حاکم ینگاه ریاخ ۀده چند تا نگرش، نیهم از متأثرشد.  مختصر ۀاشار باب

: در دی گویمک ه  اس ت یاآموزه بارارزش ریغ علم آرمان. شودیم خوانده بارارزش ریغ علم آرمان
 ت وانیباش ند ک ه م لیدخ توانندیم هاارزش از یممتاز و خاص گروهفقط  یعلم اتینظر یمحتوا

 یه اارزش ریبکوش د ت أث دی دانش مند با رو،نیهم  از خوان د، «یمعرفت  یهاارزش» نام به را آنها
 و یابی ارز ای  هدش وا یآورگ رد در نمونه، یبراخود،  یعلم یهااستدال  ندیرا در فرا یانهیزمپس

گف ت ه واداران  ت وانیم ،در واق ع 2(.۲۰۱۴و اشپرنگر،  سی)را برساند حداقل به ات،ینظر انتخاب
در س احت  یزیه ا، ب ه تم اارزش یرون یب و یدرون یکارکردها بامتنارر  بار،ارزش ریآرمان علم غ

 تی نیع حف ظ یاب رش دند  یاشاره کردن د و م دع یمعرفت ریو غ یمعرفت یهاارزش انیها مارزش
مطابق ای ن در علم داشته باشند.  یدرون یکارکرد توانندیم یمعرفت یهاارزش فقط ،یعلم اتینظر

ها هستند ک ه ارتب اط مس تقیم ب ا معرف ت دارن د و ای از ارزشهای معرفتی آن دستهدیدگاه، ارزش
اعی، اخالق ی، ه ای شخص ی، اجتم معرفتی اع م از ارزش های غیرتوان آنها را از دیگر ارزشمی

ه ای معرفت ی از جمل ه ش رایط ض روری حص و  شناختی و غیره جدا کرد. در واقع، ارزشزیبایی
ه ا توان آنها را راهنمای به صدق دانست، البته دربارۀ اینکه مصادیق ای ن ارزشمعرفت هستند و می
ه اس ت. ت امس نظر کاملی وجود ندارد و نظرات کم ابیش متف اوتی ارائ ه ش د دقیقا  کدامند، اتفاق

                                                           

1. value-free science ideal 

 اشاره( Mitchell, 2004( و )McMullin, 1983( ،)Laudan, 1984( ،)Lacey, 1999) به توانیم دگاهید  نیا مدافعان از. 2
خوانتده شتده استت. بته عنتوان  یمختلف یهانا  به باشند داشته ییمحتوا دخالت توانندیم که هاارزش ممتاز گروه. کرد

 epistemic) «یمعرفتتت لیفضتا» ایتت( epistemic values) «یفتتتمعر  یهتاارزش» را آنهتتا( McMullin, 1983مثتال، )

virtues )اما خواند،یم (Laudan, 1984 )و (Lacey, 1999 )یهتاارزش» اصتطال  از مفهتو  نیهمت بتا  یتقر  انیتب یبرا 
 و( epistemic utilities) «یمعرفتتت یهادهیتتفا» اصتتطال  از( cognitive values( ،)Hempel, 1981) «یشتتناخت

(Longino, 1990 )برسازنده یهاارزش» اصطال  از» (constitutive valuesاستفاده م )م،یبنگر  قی. البته اگر دقکندی 
 در آنهتامشترک را دارند کته دخالتت   یژگیو  نیا یبا هم دارد، اما از لحاظ کارکرد همگ ییهاتفاوت میمفاه نیا فیتعر 

 کته هتاارزش از گتروه آن به اشاره یبرا مقاله نیا در ابها ، از زیرهپ یبرا. شودیم دانسته مشروع یعلم اتینظر  یمحتوا
 «یمعرفتت یهتاارزش» عنتوان از استت، مشتروع یعلمت اتیتنظر  یمحتتوا در دخالتشتان بارارزش ریغ علم آرمان مطابق

 .میکنیم استفاده
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را دق ت، س ازگاری، دامن ه، س ادگی و « معیارهای استاندارد ب رای ارزی ابی کفای ت نظری ه» 1کوون
بینی، انس جام به دقت در پیش 2مولن(. ارنان مک۳۲۲، ص۱۹۷۷کند )کوون، بارآوری توصیو می

م ورد  کن د )البت ه دربخشی، بارآوری و سادگی اش اره میدرونی، سازگاری بیرونی، قدرت وحدت
ه م ص دق،  3(. هلن النجینو۱۶−۱۵، ص۱۹۸۳مولن، دارد( )مکسادگی تردیدهای را نیز ابراز می

های معرفتی یا معیارهای ارزیابی نظری ه عنوان ارزشهببینی و وسعت را دقت، سادگی، قدرت پیش
ه ای پس از بحث ی مفص ل درب ارۀ ماهی ت ارزش 4(. هیو لیسی۴، ص۱۹۹۰شمرد )النجینو، برمی

دهد: کفایت تجربی، توان تبی ین های پیشنهادی را به این شرح ترتیب میمعرفتی، فهرستی از گزینه
 (.۶۷−۵۷، ص۱۹۹۹بخشی، سازگاری درونی و سادگی )لیسی، و وحدت

 
 بارارزش . نقد آرمان علم غیر۴

 معتقدن د ک ه منتقدان عموم ا   5رو شده است.بار اخیرا  با انتقادهای جدی روبهارزش آرمان علم غیر
وی ژه اینک ه در م ورد ب ه ده د. دس ت نمیب ه ه ا این آموزه تصویر درستی از رابط ۀ عل م و ارزش

 نادرس تب ه را  یعلم  اتینظر یمحتوا ها درگونه ارزشهای معرفتی مواردی از دخالت اینارزش
 مج از ری غ را یمعرفت  ری غ یه اموارد مشروع دخالت ارزش یبرخ ،و از آن سو شماردیم مشروع

 (.۱۱۵، ص۲۰۰۹)داگال ،  کندیم اعالم
 یه اارزش انی م زیتما بودن نامعتبر بارارزش ریغ علم آرمان به انتقاد یاصل یمحورها از یکی
 خود دگاهید انیب یبرا بار،ارزش ریغ علم آرمان هوادار که است روشن. است یمعرفت ریغ و یمعرفت

 ام ا دارد، یاساس ازین یمعرفت ریغ و یمعرفت یهاارزش نایم روشن و قاطع یزیتما به آن، از دفاع و
 .شد قائل توانینم یقاطع زیتما نجایاکه در  کنندیمنتقدان اشاره م مقابل، در

ش ده در مخالف ت ب ا  های ط رحطور کلی اگ ر اس تدال کند، بهاشاره می 6طور که استیلهمان
بینیم که دو استدال  در رد  این تمایز، کنیم، میمعرفتی را مرور  های معرفتی و غیرتمایز میان ارزش

ض روری ب ودن آن  مفید بودن آن و یک استدال  ه م در دف اع از غی ر یک استدال  در دفاع از غیر
 (.۲۰۱۰عرضه شده است )استیل، 

                                                           

1. T. Kuhn 

2. E. McMullin 

3. H. Longino 

4. H. Lacey 
 ,Rooney, 1992( ،)Longino, 2002( ،)Kourany, 2003( ،)Douglas, 2003تتوان بته )می. از منتقتدان ایتن دیتدگاه 5

2009, 2011( ،)Machamer & Wolters, 2004( و )Dupré, 2007.اشاره کرد ) 
6. D. Steel 
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های معرفت ی اس ت. نظر دربارۀ مصادیق ارزش دلیل نخست برای رد  این تمایز ابهام و اختال 
طور ک ه پیش تر های معرفتی عبارت از چیس ت و هم اننیست که مجموعۀ ارزشدرستی روشن به 

د اس ت تق ( مع۱۹۹۲) 1اند. رونیعنوان ارزش معرفتی معرفی کردهبهبیان شد، چیزهای مختلفی را 
ان د ه ای معرفت ی ارائ ه کردههایی که هواداران  تمایز مورد بح ث از ارزشهمین تفاوت در فهرست

ت وان نکه برداشت روشن و واضحی از مفهوم ارزش معرفتی وج ود ن دارد و نمیای است از اینشانه
  معرفتی ترسیم کرد. های معرفتی و غیرمرز دقیقی میان ارزش

س ت ک ه ادعا اس توار ا نیا یۀمطرح شده بر پا شده ادی زیتما با مخالفت در که یگرید استدال 
؛ ۱۹۹۲ ،ی)رون  میکن  ح ذ  و س وا یتمعرف مالحظات از را یاجتماع وجوه میبتوان ستیممکن ن

 یمعرفت یهاارزش داد نشان توانیم که است نیا شودیم مطرح نجایاکه  ی(. بحث۲۰۰۹داگال ، 
( ۱۶ص، ۱۹۹۲) یرون نمون ه  یبرا. هستند زمان یمعرفت ریغ یهاهمان ارزش یبازنما ت،ینها در

 ری غ عل م آرم ان س خت و س فت نه وادار جمل ه از ن،مولنکته که ارنان مک نیبه ا کندیاشاره م
 مانند «اندارداست ریغ یمعرفت یهاارزش» یگاه که ردیپذیم ،یمعرفت ریغ/یمعرفت زیتما و بارارزش

داشته باش ند. ام ا روش ن  قبو  قابل ینقش توانندیم دانشمند، یاتیاله ای یکیزیمتاف یهافرضشیپ
 یاجتم اع و یفرهنگ  یهامؤلف ه از مت أثر دانش مند یاتی اله ای یکیزیمتاف یهافرضشیاست که پ

ب ور و  یاتی اله یهاهدگای د نق ش یک ی: کندیم اشاره ریتأث نیا از نمونه دو به یرون. اوست طیمح
 یینه ا اتی ک ه در نظر یایبودن جهان و انتخاب معرفت  یتصادف ۀدربار بحثشان در است نیشتانی

 ۀدرب ار یعلم  یه اغال ب در پژوهش یعاجتم ا ینقش باورها یگریباب داشتند و د نیخود در ا
 یهاخود را در پژوهش یشناختستیز تیجامعه به موجب لیتما است یمدع یاست. رون ستیجن
 (.۱۸، ص۱۹۹۲ ،ینشان داده است )رون یسادگ ی  در قالب تعهد به ارزش  معرفت ،یستیجن

ب ه  شود،یم طرحم هاارزش ساحت در یمعرفت ریغ/یمعرفت زیکه در مخالو با تما یگرید لیدل
 ب هرا  «یارزش معرفت »و مفه وم  زیتما نیبودن ا دیبلکه مف ست،ین زیتما نیدر رد  ا یاستدالل واقع،

 یرو یایکل  یدهای ق ص رفا   یمعرفت  یهااست که ارزش نیا شده مطرح یادعا. کشدیم چالش
 مورد یاهینظر به دنیرس و ییهمگرا ۀمرحل تا را یعلم پژوهش توانندینمو  کنندیاعما  م اتینظر

از  ری غ ،یگ رید یه اارزش دی با هی انتخ اب نظر یب را ت،ی در نها ن،یبن ابرا ببرن د، شیپ اجماع
 ؛۲۰۰۴ 2الدن، ؛ ن   ویالنج؛ ۲۰−۱۵، ص۱۹۹۲ ،یرا دخال   ت داد )رون    ،یمعرفت    یه   اارزش

 (.۲۰۰۹ داگال ،

                                                           

1. P. Rooney 
2. L. Laudan 
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 هاارزش میمستق ریغ نقش ۀدربار  داگالس ۀینظر. ۵

 یاب ر یمعرفت  ری غ و یمعرفت  یه اارزش انی م زیتم ا به توسل با مخالفت در گرید مهم استدال 
راستدال   ها،ارزش و علم ۀرابط شناخت ت   ب ودن تیاهمیب از دفاع در( ۲۰۰۹، ۲۰۰۳) داگال  ه 

 منطب ق و ه اارزش ۀح وز در یمعرفت  ری غ/یمعرفت زیتما به توجه داگال ، باور بهاست.  زیتما نیا
 یری تعب هب  اس ت، نادرس ت اساس ا   مج از ریغ و مجاز یهاارزش ی  بندمیتقس با زیتما نیا دانستن

 .ستین هم الزم اصال   بلکه ست،ین یکاف تنها نه یمعرفت ریغ/یمعرفت زیتما به توسل گفت توانیم
ب ه  دی ه ا در عل م نبامشروع و نامش روع ارزش یهادخالت  یتشخ یبرا دگاه،ید نیا مطابق

وع ارزش در که دخال ت ک دام ن  میو سپس معلوم کن میها باشمختلو ارزش واعان انیم زیدنبا  تما
 یاثرگ ذار ش کلدارد  تی اهم آنچه. بلکه مجاز ریمجاز است و دخالت کدام نوع غ یعلم تیفعال

 میبه شکل مستق ریتأث نیا ایکه آ میباش نیبه دنبا  ا دیبا که معنا نیا به است، یها در کار علمارزش
 دف اع عل م در هاارزش دخالت میمستق ریغ یهااز شکل ت،ینها در داگال ،. میستقم ریغ ایاست 

 .کندیم
 نآ اتخ اذ لی دال جمله از ارزش آن خوددارد اگر  میارزش نقش مستق کی ،یریگمیهر تصم در
و  یوس  یبطلم ۀی  نظرک  ه  میریبپ  ذ اگ  رنمون  ه،  یب  را(. ۹۶، ص۲۰۰۹)داگ  ال ،  باش  د میتص  م
 هی نظر نیاند و در انتخاب اداشته یکسانی یتجرب تیکفا دو،هر  ،یشمس ۀظوممن ۀدربار یکیکوپرن

 ۀی  نظر یس  ادگ ،یاجتم  اع ای   یم  ذهب یاحتم  ال یه  ازهیدر ق  رن ش  انزدهم، ص  ر  نظ  ر از انگ
 اگ ر ای  اس ت ک رده فایا میمستق نقش یسادگ ارزش   نجایانقش داشته است، آنگاه  یدمرکزیخورش

 یترقی دق یه اینیبشیپ ک ه ن دیبرگز را یاهینظر بیرق یۀنظر دو انیم در ردیبگ میتصم یدانشمند
 داشته است. یریگمیتصم نیدر ا مینقش مستق ینیبشیدارد، آنگاه دقت در پ

 ای انتخ اب  یباش د ب را یل یاگ ر دل دارد، میمس تق ری غ نقش ارزش کی ،یریگمیتصم هر در
)داگ ال ،  دارن د نق ش میمستق طوربه میصمو اتخاذ ت هانهیگز یابیارز در که ییارهایمع ی  دهوزن

 ری تعب انی م یریگمیتصم ۀمسئل یکوانتوم کیمکان ۀحوزدر  اگرنمونه،  یبرا(. ۹۸−۹۶، ص۲۰۰۹
 تی مزم ا ادارن د،  یکسانی یمشاهدت یۀپا هینظر دو هر د،یریرا در نظر بگ یبوهم ریتعب ای استاندارد

 ری تعب یبرت ر آنک ه ح ا  اس ت،خ اص(  تیب)نس  گرید یعلم اتیاستاندارد وحدت با نظر ریتعب
ب ه  یاگر دانشمند صورت، نیا در. است هیبودن نظر یتیموجبو  تیشمردن اصل عل محترم یبوهم
ا ب  یکپ ارچگیاز وح دت و  یترمهم یارهایرا مع تیو موجب تیخود عل یمذهب یهاارزش ۀواسط

 یه اکن د، در آن ص ورت ارزشرا انتخاب  یبوهم ریاسا  تعب نیکند و بر هم یتلق اتینظر گرید
 .است داشته یریگمیتصم نیا در میمستق ریاو نقش غ یمذهب
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. ب ه ده دیبه دست م یاز مفهوم ارزش معرفت یاخود، برداشت تازه دگاهید لیدر تکم داگال 
 ،یمانند سادگ موارد، شتریباند، شده یمعرف یارزش معرفت عنوانبهکه  ییزهایآن چ انیم از او ۀدیعق
آن اس ت ک ه  تررس تو د ندارند صدق و معرفت با یمیمستق ربط ۀدامنو  یبخشوحدت ،یآوربار

و  یدرون  یمانن د س ازگار هس تند، ه م یموارد معدود اما. میبخوان 1«یشناخت یهاارزش» را نهایا
اس ت،  اعتم اد قاب لبه معرفت  یابیدستعلم، که از نگاه داگال ،  ییکه با هد  غا یتجرب تیکفا

 ییابت دا 2«ییاره ایمع» بلکه خواند، ارزش دینبا اصال   را نهایادارند. به نظر داگال ،  میمستق ارتباط
را نف س ارزش قائ ل  یمعرفت  یاره ای. معسازد برآورده دیبا یعلم پژوهش هر که هستند یو اساس

 نک هیان ه  کنن د،یعل م را مش خ  م چ ارچوبو دامن ه و  کن دیمخ ود عل م مط رح  یشدن برا
 (.۹۶−۹۲، ص۲۰۰۹باشند )داگال ،  رگذاریباشند که درون خود علم تأث ییهاارزش

 ص ورت نی خود را ب ه ا یاساس یداگال  ادعا زات،یو تما میمفاه نیبا در دست داشتن ا حا 
و  شرو انتخ اب ،یپژوهش طرح انتخاب مانند) یرونیب یکارکردها در فقط هاارزش: کندیمطرح م

و  یون در یک ارکرد یو هرگاه پا باشند داشته مشروع میمستق نقش ندتوانیم( هیانتخاب کاربرد نظر
 ریت أث (هی و انتخ اب نظر ه،یقب و  فرض  ای شواهد، رد  ریو تفس ریباشد )مانند تعب انیدر م ییمحتوا

 (.۱۰۲−۹۸، ص۲۰۰۹)داگال ،  بود خواهد میمستق ریغ همواره هاشارز
 

 است؟ دفاع قابل یمعرفت ریغ و یمعرفت هاارزش انیم زیتما ایآ. ۶

د ک ه ش (، اش اره یو درون یرونیب یعلم )کارکردها در هاارزش کارکرد مختلو انواع یمعرف از پس
 ری غ و یمعرفت  یه اارزش انی م ه اارزش س احت در یزیتم ا به بارارزش ریهوادار آرمان علم غ

 تای نظر تینیع است که حفظ هآموزه طرح کرد نیرا به صورت ا خود دگاهیدو  شده متوسل یمعرفت
 ییمحت وا ای  یدرون  دخال ت یمعرفت  ری غ یهااست که ارزش ریپذامکان یفقط در صورت یعلم

در اعت راض ب ه  ب ار،ارزش ریکه مخالفان آرمان علم غ یگوناگون یها. سپس استدال باشند نداشته
 داگ ال  ی ۀظرن ه م تی نها در و یمعرف اند،داده ارائه یمعرفت ریو غ یمعرفت یهاارزش انیم زیتما

  یتش خ یب را ع وض در الزم، ن ه و دان دیم یک اف ن هرا  زیتما نیاز ا گفتن سخن که شد مطرح
بودن  میمستق ریغ ای میتوجه به مستق ،یعلم اتیدر نظر هاارزش مشروع ریغ و مشروع یهادخالت

 .شمردیمها را الزم نقش ارزش
( اش اره ۲۰۱۱) 3وتی اس ت. از جمل ه المطرح ش ده  ییانتقادها داگال  دگاهیدمخالفت با  در

                                                           

1. cognitive values 

2. criteria 
3. Elliot 
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 میمس تق ری و غ میمس تق یه انقش انی داگ ال  م اس تناد م ورد زیتما تیماه هم نکهیابه  کندیم
 .دارد ابهامکند،  فایا زیتما نیکه قرار است ا یو هم نقش هاارزش

 نکهآ وجود اب است ی( است. او مدع۲۰۱۰) لیاست جانب از داگال  یۀنظر به گرید مهم انتقاد
 رد تی نها در ش مارد،یم یض رور ری غ را یمعرفت  ری غ و یمعرفت  یهاارزش انیم زیتما داگال 

داگ ال   اهدگی . دکن د زی پره زیتما نیا از یشکل به توسل از تواندینم است کرده ارائه که یاهینظر
 یاز س و و قب قابل ی  پژوهش علم یارهایسو و مع کیها از ارزش انیم زیبر تما است یاساسا  متک

 تی و کفا یدرون  یسازگار مانند ،یمعرفت یارهایاست که فقط مع نیداگال  ا یاصل یادعا. گرید
 نجایار د لیاست اما باشند، داشته میمستق نقش یعلم اتینظر هیتوج و یابیارز در توانندیم ،یتجرب

 ف ایا را ینقش همان واندخیم یمعرفت اریمع داگال  آنچه دیآیم نظر به که کندیم اشاره نکته نیا به
 تنه ا ر اهرا  . ک ردیم یباز بارارزش ریغ علم آرمان مدافعان دگاهید در «یمعرفت ارزش» که کندیم

 اب  فق ط نجایا است ی. داگال  مدعاست «اریمع» و «ارزش» ینیگزیجا آمده وجود به که یرییتغ
 لیفض ا گونهنیا»قرار است:  نیاز ا ددهیارائه م ادعا نیا یبرا که یلیدل. میندار سروکار لفظ رییتغ

ح ذ   س ازد،ینم ب رآورده را آنه اک ه  یاتی و م دعاها و نظر کنندیعمل م یسلب قیبه طر یمعرفت
 آنه اب ه  یابیس تد یب را دی از علم هستند که با ییهاجنبه ارها،یمع خال ها، بر. اما ارزشکنندیم

 حاص طالب ه  نی ا لی دل نیجود باش ند. ب ه هم کامال  مو موارد ۀهمکه در  ستیاما الزم ن م،یبکوش
 دی اب اتی نظر تم ام ک ه هس تند ییارهایمع باشند، ارزش هیشب آنکهاز  شیب ،«یمعرفت یهاارزش»

 (.۹۴، ص۲۰۰۹)داگال ،  «کنندآنها را برآورده  بتوانند
 چن دان یشناخت یهاارزش از یمعرفت یارهایمع ساختن جدا یبرا داگال  لیدل دیآینظر م به

 ه م در عل م یاساس  اه دا  ب ا که ییهاارزش»: دارد یادهیعق نیچن زین لیاست ست،ین قبو  ابلق
چن  دان  حیتوض   نج  ایا(. داگ  ال  در ۲۵، ص۲۰۱۰ ل،ی)اس  ت «هس  تند ارزش ه  م ب  از ان  ددهیتن

س اختن  زیمتم ا یبرا که یلیراهرا  دل اما است، نداده دست به خود یمدعا از دفاع در یاکنندهقانع
 آنک هح ا   کنن د،یم عم ل 1به صورت قواع د مطل ق ارهایاست که مع نیا داردها از ارزش ارهایمع

 ش کل ب ه اص طالحا   و هس تند مختل و درج ات یدارا بلک ه ندارند، مطلق ۀقاعد شکل هاارزش
رد   یمطل ق ب را یمیتصم توانینم آنها یۀصرفا  بر پا یعنی کنند،یم فایا نقش 2یریگمیتصم شاخ 

 اتخاذ کرد. هینظر کی  قبو ای
 رشیپ ذ ۀدربار یریگمیتصم ندیوجود قواعد مطلق در فرا ۀدربار داگال ، دگاهیدمخالفت با  در

                                                           

1. categorical rules 

2. decision vector 
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ب ه رون د انج ام  اگر. یفلسف لیدل کیو  یخیتار لیدل کیارائه داد:  توانیم لیدو دل ها،هیرد  نظر ای
 از توانیم یسختبه که  میابییرمد م،یتوجه کن شتریدر مراحل مختلو با دقت نظر ب یپژوهش علم

 داگ ال ،. گف ت س خن هاهینظر رد ای رشیپذ ۀدربار یریگمیتصم ندیفرا در مطلق یاقاعده وجود
. در یتجرب  تی و کفا یدرون  یس ازگار: است برده نام یمعرفت اریمع عنوانبهاز دو مورد  ،مشخصا  
 تیکفا فقدانوجود  با هیکه نظر افتی توانیعلم م خیدر تار یفراوان یهانمونه ،یتجرب تیمورد کفا

)ب ا اض افه ش دن  یتجرب  تی از دس ت دادن کفا ای ( ی)با در نظر داشتن مش اهدات فعل  یتجرب
 نیا ازمشهور  یانمونه. است کردهحفظ  یعلم ۀجامع درخود را  تیمشاهدات تازه( همچنان مقبول

گاه وجود با یوتنیگرانش ن یۀحفظ نظر مورد  ریدر م ورد مس  هی نظر یه اینیبشیپ رتیاز مغ ا یآ
که  افتی یموارد توانیهم م یدرون یدر مورد سازگار یاست. حت شده اورانو  با مشاهدات انجام

و... مص الحه  یبخش وحدت ،یس ادگ ،یتجرب  تیاز جمله کفا گریبا در نظر داشتن مالحظات د
 تی دارد، ه م ماه یم وج تیماهحا  هم  نینور در ع م،یارفتهیپذ نکهیاصورت گرفته است؛ مثال  

ک او. کندیم انیب را مسئله نیا یشکل به همکوون  تامس ،یاذره  عل م، ش رفتیپ یب را که دارد دیتأ
وجود داشته  یریگمیتصم ندیفرا ینوع است یضرور م،یکنیم مشاهده خیتار در که ییالگو مطابق

 ای مشترک  تمیوجود الگور اما کند،م افراد مختلو را فراه انیم یباشد که امکان اختال  نظر عقالن
 یقواع د نیچن  اگ ر. ب ردیم انیم از را ینظر اختال  نیامکان چن یریگمیتصم یقواعد مطلق برا

)ک وون،  کردن دیم اتخ اذ یمش ابه میتص م زم ان از لحظ ه هر در دانشمندان ۀهم داشت، وجود
 (.۳۳۲، ص۱۹۷۷
رد   و رشیپ ذ ۀدرب ار یریگمیتص م ندیفرا که در مخالفت با وجود قواعد مطلق در یگرید لیدل

 ب ه یعلم  تاینظر آموزه، نیا مطابق. است یدییتأ ییگراکل ۀارائه کرد آموز توانیم یعلم اتینظر
 ییتنه اب ه  یایعلم  ی ۀنظر چیه . ش وندیم دهیس نج یتجرب یهاآزمون برابر در مشترک صورت

 ی  مک ک اتیفرض  از یانب وه د،ی جد ی ۀنظر رکنا در بلکه دهد، جهینت یمشاهدت یاگزاره تواندینم
 ه،ی اول طیدر قالب ش را گر،ید یمشاهدت یهاگزاره طورنیو هم نیشیپ ۀشد تیتثب اتینظر از منتج

 در یمش اهدت یهاگزاره نیا اگر ،استنتاج کرد یمشاهدت یهاگزاره دیجد یۀاز نظر بتوان تااست  ازین
ده است. شرد  ای دییتأ د،یجد یۀنظر فقط نه و شده، ادی ۀشوند، کل مجموع رد ای دییتأ یتجرب آزمون

مط رح  یپ وپر ییگراابطا  هیعل که یاانهیگراکل مشهور استدال گفت  توانیم یریتعب به ن،یبنابرا
 تای رد  نظر ۀدرب ار یریگمیتص م ن دیدر فرا یمطلق  ۀقاع د دهدیکه نشان م است یشده استدالل

 وجود ندارد. یعلم
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 یمعرفت ریغ و یمعرفت یهاارزش انیم زیناقص و تما نیتع ۀآموز . ۷

 دسته دو به ودنب یجابیا ای یسلب ثیح از توانیم را بارارزش ریغ علم آرمان مخالفان یهااستدال 
اس ت،  ب ارارزش ری غ عل م آرمان نواق  دادن نشان هااستدال  نیا از یادسته هد . کرد میتقس

 گون هنیا. یمعرفت  ری غ و یمعرفت  یه اارزش انی م زیتم ا یعتب ارایب از دف اع در استدال  مانند
 ش تهندا ییمحت وا دخال ت یمعرفت  ریغ یهاارزش ستین ممکن چرا که دهندیم نشان هااستدال 

 .خواند یسلب راها استدال  نیا توانیم رو،نیهم از باشند،
 یه اارزش ک ه اس ت الزم چرا دهند نشان کوشندیم که هست هااستدال  از گرید یادسته اما

: اس ت ش ده مط رح یجابیا استدال  نوع سه حا  به تا باشند، داشته ییمحتوا دخالت یمعرفت ریغ
 یارزش  جم الت و واق ع ام ور ب ه ن ارر جم الت انی م ییمعنا زیتما بودن مردود یۀپا بر استدال 
(، و ۲۰۰۹ ؛ داگ  ال ،۱۹۵۳ 2،)رادن  ر ییاس  تقرا س  کیر اس  ا اس  تدال  بر ،(۲۰۰۷ 1،)دوپ  ره

 (.۲۰۰۶ 3،شواهد )هوارد ۀلیبه وس هیناق  نظر نیاستدال  بنا به تع
به  هیناق  نظر نیتع ۀآموز یۀبر پا یکه با هم دارند، همگ ییهاتفاوت وجود باسه استدال ،  نیا

(، اس تدال  او  و دوم ۲۰۱۳) 4د ،یب ریبه تعب ای رند،یگیم فرضشیپ را آن وشواهد استوارند  ۀلیوس
م ورد اش اره در  یاص ل ۀنکت ق،یدقا و ویررا از نظر صر از استدال  سوم هستند.  یت خاصحال

 ش واهد ک ل ۀمجموع ن اق ،  نیتع  ۀبه آم وز بناقرار است:  نیخالصه از ا طوربهها استدال  نیا
 ،یمنطق  ش کا  نی ا کردن پر یبرا و رونیهماز  سازند، نیمتع را یواحد یۀنظر توانندینم یتجرب
 چن د ای  دو انی م از ک ه میری بگ میتص م میبتوان تا شوند وارد یمعرفت ریغ یهاارزش که است الزم
 .مینیبرگز دیرا با هیکدام نظر ،تطابق دارند یبا شواهد تجرب یکه همگ ب،یرق یۀنظر

 زیتم ا دنب و م ردود ب ه آموزه نیا با مخالفت در که بارارزش ریغ علم آرمان مخالفان از یبرخ
نق ش  ۀب ارخ ود در یجابیا یۀدر دفاع از نظر کنند،یم استناد یمعرفت ریغ و یمعرفت یهاارزش انیم

 داگ ال نمونه،  یبرا. شوندیم متوسل گفتهشیپاز سه استدال   یکیبه  یعلم تیها در فعالارزش
 .کندیرا مطرح م ییاستقرا سکیر یۀ( استدال  بر پا۲۰۰۹، ۲۰۰۳)

ن اق  مس تلزم  نیتع ۀاست که قو  به آموز نیا شود،یماع بخش از آن دف نیکه در ا ییادعا اما
که  میریاگر بپذ صورت، نیا در. است یمعرفت ریو غ یمعرفت یهاارزش انیم زیاز تما ینوع رشیپذ

 یه اگزاره و واق ع ام ر از یح اک یه اگزاره زیتم ا رد ی ۀپا ب ر)استدال   شده ادیسه نوع استدال  

                                                           

1. J. Dupré 

2. R. Rudner 

3. D. Howard 

4. J. Biddle 
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ن اق  را  نیتع ۀآموز یهمگ ،ناق ( نیو استدال  بنا به تع ییتقرااس سکیر به بنا استدال  ،یارزش
 یه اارزش انی م زیاز تم ا یب ه ص ورت دیها بااستدال  نیمدافعان ا ۀپس هم رند،یگیم فرضشیپ

 .باشند متعهد یمعرفت ریو غ یمعرفت
 ذرا،گ  ن اق  نیتع : داش ت توانیم خوانش سه ناق  نیتع ۀآموز از 1چر،یک یبندمیتقس به بنا

را منط ق  اتینظر یآن است که برخ انگریناق  گذرا ب نیتع. یناق  کل نیو تع یدائم ناق  نیتع
 ی: برخ دی گویم یدائم  ن اق  نیتع. سازدیم نیمتع ناق  طوربه موجود،فعال   ی  و شواهد تجرب

 ب لقا دانشمند یبرا االصو یعل که یشواهد کل کمدست ایرا منطق و کل شواهد ممکن،  اتینظر
دچ ار  اتی نظر ۀهم  ،یناق  کل نیتع ۀو مطابق آموز کندیم نیمتع ناق  طوربه است، یدسترس

ن اق  گ ذرا  نیتع  ۀ(. روشن است که آموز۳۱−۳۰ص، ۲۰۰۱ چر،یهستند )ک یناق  دائم نیتع
 یبرا ستا ی( مدع۲۰۱۳) د ی. بکندیمطرح م گریبا دو خوانش د سهیرا در مقا یترویضع یادعا

 ش کل   نیهم  ب ه توس ل یعلم اتینظر یمعرفت یابیارز در یمعرفت ریغ یهاارزش نقش دادن نشان
 .کندیم تیناق  کفا نیاز تع ترویضع

ب ار آرم ان عل م ارزش منتق د نکهیااز  نظر صر  چون م،یکنینم بحث ادعا نیا یدرست ۀدربار
 یب را و انج یاک ه در  یاهاتکا کند، نکت  دیناق  با نیاستدال  خود به کدام صورت از تع انیب یبرا

 نیتع  از ک ه یوقت معموال  ناق  است.  نیتع ۀآموز یجابیتوجه به وجه ا دارد، تیاهم حاضر بحث
 ش واهد ک ه ش ودیم توج ه موضوع نیا به فقط د،یآیم انیم به سخن شواهد ۀلیوس به هینظر ناق 
. گرداندینم سریحد را موا هینظر کیانتخاب  ،(ممکن شواهد کل ای موجود شواهد از)اعم  یتجرب

 اتی رنظ در تیقطع عدم ینوع یکل طوربهاست که  نیآموزه وجود دارد ا نیکه عموما  از ا یبرداشت
 ب ا. ردیگیو نگاه شکاکانه قوت م شودیم دهیکش چالش بهعلم  تینیع بیترت نیا به و هست یعلم

ناق   نیتع د،یآیم نظر بهه شد، ارائ ۲بخش  یدر انتها تینیع مفهوم ۀدربارکه  یحاتیتوجه به توض
 میری. چ ون اگ ر بپ ذدی آیش مار م ب ه یعلم اتینظر یمعرفت تینیع یبرا یدیتهد یعلم اتینظر

 تی ک ه دانش مند در نها یاهی پ س نظر کن د،ینم سریرا م واحد ۀینظر کیانتخاب  یشواهد تجرب
 یاو ت ا ان دازه س تین یرببر شواهد تج یتماما  متک کند،یم یمعرف خود پژوهش محصو  عنوانبه

 .اوست خود خاص دگاهید ای یشخص یهایریگهم متأثر از سو
 عدمناق ، سخن از  نیتع دراست که  نیا شود،یگرفته م دهیکه غالبا  ناد مسئله، گرید وجه اما

 ی ۀنظر کی  ک ه اس ت درس ت. است کار در ناق ، ولو ن،یتع ینوع حا  هر به بلکه ست،ین نیتع
منظور از مح دود  البته ،محدود خواهد شد یشکل به مجاز اتینظر ۀریدا اما شود،یمن نیمتع واحد

                                                           

1. P. Kitcher 
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 تی ک ه کفا ب،ی رق اتی. ممکن است نظرستین آنهابودن شمار  یمجاز متناه اتینظر ۀبودن دامن
 اتی نظر ۀمجموع  یرو یتیمحدود حالت نید. اما باز هم در انباش شماریب ،همانند دارند یتجرب
 .ندارد قرار مجموعه نیا در که هست هینظر شماریب که یمعن نیا به است، شده اعما  مجاز
 تای نظر ۀقائ ل ش د ک ه دامن  یایمعرفت  یهاارزش وجود به توانیم یحداقل مفهوم نیهم به

هد منط ق و ش وا»ناق ، اشاره ش د ک ه  نیتع ۀصورت آموز انیدر ب شتری. پکندیممجاز را محدود 
 یمنطق  ودی ق ر،ی تعب نیرا مش خ  کنن د. مط ابق مح دودتر یواح د ی ۀنظر توانندینم «یتجرب

 و «یدرون  یس ازگار»ک ه  دی آیب ه نظ ر م ن،یبنابرا. شودیم شامل را «یدرون یسازگار» کمدست
 ۀدر آم وز کن د،یم یمعرف یمعرفت اریکه داگال  با نام مع یهمان دو مورد یعنی ،«یتجرب تیکفا»

اند. اما گرفته شده فرضشیپ کنند،یممجاز را محدود  اتینظر ۀمنکه دا یودیق عنوانبهناق   نیتع
 در مطل ق دقواع  ص ورت ب ه یتجرب تیکفا و یدرون یسازگار شد، انیب ۶ بخشگونه که در همان

 یریگمیتص م یهاشاخ  نهایا بلکه ندارند، نقش اتینظر رد ای رشیپذ ۀدربار یریگمیتصم ندیفرا
 مانن د ر،گ ید یمعرفت  یه اارزش کن ار در که هستند( باال وزن با و مهم اریبس ییهاشاخ )البته 

 انی حه مبا مص ال تیو در نها رندیگیو... قرار م یسادگ ،یبارآرو ،ینیبشیپ قدرت ،یبخشوحدت
 نیتع ۀموزآبهتر  انیب دیآی. پس به نظر مشودیم یریگمیتصم مجاز اتینظر ۀدامن مورد در آنها ۀهم

 یمعرفت  یه اموجود )ممکن( به هم راه ک ل ارزش یشواهد تجرب»اشد که صورت ب نیناق  به ا
 .«سازند نیمتع کامل طوربهرا  یعلم اتی)کل( نظر یبرخ توانندینم

 کن د، اتک ا ن اق  نیتع ۀآموز به خود استدال  در بارارزش ریغ علم آرمان منتقد اگر جه،ینت در
 ویتعر نجایا نتوان از دیشا البته. است رفتهیپذ ار یمعرفت ریغ و یمعرفت یهاارزش انیم زیتما ینوع
مش خ  ک رد،  قیرا دق از ارزش گونهنیا قیمصاد ایگرفت  جهینت «یارزش معرفت»از مفهوم  یقیدق

 ت وانینامزد ص دق هس تند، م کی هر بیرق اتینظر ۀمجموع ناق ، نیتع در نکهیااما با توجه به 
ب ه  ین اق  راهنم ا نیتع  ۀدر مشخ  کردن دامن لیدخ یهاارزش ایمحدودکننده  یدهایگفت ق

ک رد ک ه  یمعرف ییهاارزش توانیم را یمعرفت یهاارزش ،یکل یفیتعر عنوانبهصدق هستند. پس 
 .شمارندیمطلوب م تیصدق را غا ایبه صدق هستند  یراهنما
 زیتم ا رد   در ش ده مطرح یانتقادها گرفتن نظر در با و ،یکل چارچوب نیهم داشتن دست در با

از ارزش  یترقی دق ویتعر توانیشد، م انیب ۴ بخش در که یمعرفت ریو غ یمعرفت یهاارزش انیم
را ارائ ه  یف یتعر نی( چن۲۰۱۰) لیاست. باشد امان در شده ادی یبه دست داد که از انتقادها یمعرفت

ک ه  اس ت یارزش یمعرفتاو، ارزش  ویتعر مطابقپاسخ گفته است.  یخوببه  زیداده و به انتقادها ن
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 یدارد. ارزش معرفت  2یذات  ری غ و 1یو دو ن وع ذات  کن دیم لیتس ه را صدق به یابیدست یکل طوربه
. یتجرب  تی کفا مانن د باش د، یض رور صدق به دنیرس یبرا ای باشد صدق مقوم اگر است، یذات

ام ا نباش د،  یب ه ص دق ض رور یابیدس ت یب را ارزش آن خود اگر است، یذات ریغ یمعرفت ارزش
. کن د لیتسه یلمپژوهش ع یی  باال بردن کارا قیطر از و میمستق ریبه صدق را به صورت غ یابیدست

 تی  ب  ه ص دق باش  ند، مانن د قابل دنیرس  یب را یالهیوس   توانن دیه  ا مارزش گون هنیا واق ع، در
 رای مع ای  ارزش ه ر ب ا مواجه ه در ت وانیم وی تعر نی ا ۀی پا ب ر. یس ادگ ای هینظر یریپذآزمون

 مط رح را پرس ش نی ا شود،یم مطرح یعلم اتینظر یابیارز ای انتخاب هنگام که یایریگمیتصم
. ری خ ای  کندیم لی( تسهمیمستق ریغ ای می)مستق را صدق به یابیدست اریمع ای ارزش نیا ایآ که کرد

مانن د  برن د،یم ن ام آنه ااز  یارزش معرفت  عنوانب ه ،معم وال   که، ییهانهیگزمورد  درنمونه،  یبرا
 و ق درت و ،ین ییتوان تب ،یبخشقدرت وحدت ،یبارآور ،یدامنه، سادگ ،یسازگار ،یتجرب تیکفا

 ری غ ای  میمس تق طورب ه اره ایمع نی برآورده شدن ا چگونهنشان داد که  توانیم ینیبشیپ در دقت
 یعنیناق ،  نیعت ۀدامنهستند که  ییهاارزش همان نهایا. باشد تواندیم صدق به یراهنما میمستق

و  اره ایمع ب ه اتک ا از رین اگز آنها انیاز م نشیگز یکه برا کنندیم نیرا مع یبیرق اتینظر ۀمجموع
 .میهست یمعرفت ریغ یهاارزش

 و ص دق از منظ ور ک ه اس ت نیا داشت نظر در دیبا ویتعر نیا مورد در که یمهم اریبس ۀنکت
. گنج دیم وی تعر نیا لیذ یصادق ۀگزاره هر بلک ست،یصادق ن اتیصرفا  نظر صدق، به یابیدست

 چون است، صدق هب یابیدست ۀکنندلیتسهاز ارزش  یانمونه قیدق ینیبشیانجام پ ییتوانا ن،یبنابرا
 یعلم  اتی اگ ر نس بت ب ه نظر یحت  ب،یترت نیصادق است. به ا با  یتقر ایصادق  ق،یدق ینیبشیپ

ک ه از ارزش  یف یب از ه م تعر م،یص ادق ن دان ب ا  یقرت ایرا صادق  یعلم اتیو نظر میگرا نباشواقع
 داشته باشد. ییکارا تواندیم م،یارائه کرد یمعرفت

 انیم زیبه تما شده، وارد یانتقادها به توانیم گفتهشیپ ویتعر به اتکا با که است نیا گرید ۀنکت
 نظ ر اخ تال و  پاسخ به انتقاد مرب وط ب ه ابه ام در. گفت پاسخ یمعرفت ریغ و یمعرفت یهاارزش
  یتشخ و مفهوم کی کاربرد در نظر اختال گفت که  توانیم ،یمعرفت یهاارزش قیمصاد ۀدربار
 و قی دق وی تعر یگ اه. س تین مفه وم آن ب ودن ن امعتبر ای  م بهم یمعن ا به ضرورتا   آن قیمصاد

است.  دشوار یدر موارد مرز ژهیو آن، به قیمصاد  یاما تشخ دارد، وجود مفهوم کی از یمشخص
 ام ا دارد، یروش ن و قی دق کامال   ویتعر ینیپس و ینیشیپ معرفت انیم زیتما یشناسمعرفتمثال  در 

                                                           

1. intrinsic 

2. extrinsic 
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م ثال   ایاختال  نظر فراوان است  ینیها پساست و کدام ینیشیها پمعرفت به کدام گزاره نکهیا ۀدربار
 قیمص اد یعن یص ادق ) یه اگزاره ۀدرباراما  رند،یپذیم را صدق یتطابق ۀینظرهستند که  یاریبس

مفه وم  و  یتعر یروشن ایدقت  یکل طوربهآن اختال  نظر دارند.   یتشخ یهامفهوم صدق( و راه
 آن است. قیمصاد  یتشخسهولت   ایاز امکان  ریغ

 مک نم ری غ یمعرفت امر از یاجتماع امر ساختن جدا کردیم ادعا که گرید اعتراض به پاسخ در
 و قاب لم ۀنقط  آن، ان واع و یمعرفت ارزش از شده ارائه ویتعر گرفتن رنظ در با که گفت دیبا است،
ق رار  ییه ادر تض اد ب ا ارزش یمعرفت  ارزش بلک ه ست،ین یاجتماع امر اصال   یمعرفت امر متضاد

ا ص دق ب  یارتب اط یکل  طوربهکه  لیدل نیبه ا ای کنند،ینم لیبه صدق را تسه یابیکه دست ردیگیم
 مه  ک ه میباش  داش ته توج ه اس ت مه م. ش وندیبه صدق م یابیکه مانع دست لیدل نیبه ا ایندارد 
، ۰۱۰۲ ل،یدارند )است یاجتماع ۀسرچشم معموال   یمعرفت ریغ یهاارزش هم و یمعرفت یهاارزش

 (.۲۳−۲۲ص
و  یمعرفت  یه اارزش انی م زیتما تیو اهم یسودمند بیبه ترت شد مطرح که یگرید انتقاد دو

 م ردود ار زیتم ا خ ود نک هیانه  کشند،یم چالش بهها علم و ارزش ۀرابط یبررس در را یمعرفت ریغ
 یه اارزش زیتم ا ب ه توج ه تی اهم و ض رورت ۀدرب ار ،یانی پا ۀنکت عنوانبهادامه و  در. بشمارند

 .شودیم بحث یمعرفت ریغ و یمعرفت
م ورد  اتی رد  نظر ای رشیپذ ۀدربار ،یریگمیتصم هنگام یمعرفت یهاارزش یسودمند که یوقت

 ن دیفرا توانن دینم یمعرفت  یه ابرداش ت وج ود دارد ک ه ارزش نی معموال  ا رد،یگیقرار م دیترد
کنن د، از  تیموج ه ه دا ی ۀنظر ۀدرب ار یقطع  میب ه تص م دنیو رس  انیپا ۀنقط تا را یریگمیتصم

 ک ه طورهم ان اام ندارند، یچندان یسودمند یریگمیتصم شاخ  عنوانبهها ارزش نیا رو،نیهم
 نی یتع ای  ن اق  نیتع  ۀدامن  ک ردن مش خ  در یمعرفت  یهاارزش مهم نقش شد، اشاره شتریپ

 ،یمعرفت  یه اارزش ب ه اتک ا ب ا ک ه تی واقع نیا ازگرفت.  دهیناد دیمجاز را نبا اتینظر ۀمجموع
 ت وانینم م،یمطلوب برس یۀنظر ۀدربار یقاطع میبه تصم میتوانینم ،یریگمیتصم شاخ  عنوانبه
 نی ا رشیپذ با البته ،ندارند ینقش مهم یریگمیتصم ندیفرا نیدر ا یمعرفت یهاگرفت ارزش جهینت

 یابیارز یبرا یمعرفت یهاارزش تیچون با قبو  عدم کفا شود،یم ینف بارارزش علم آرمانمقدمه 
 یمعرفت  یه اشارز فق ط ک ه شود یمدع تواندینم گرید بارارزش ریغ علم آرمان مدافع ات،ینظر

ن اق   نیتع  ۀه ر ان دازه ه م ک ه دامن  اما. باشند داشته دخالت اتینظر یمحتوا یابیارز در دیبا
 یبرت ر یمعرفت  یه اارزش لح اظ ب ه ک ه یب یرق اتی نظرش مار  گر،ید سخنبه  ایگسترده باشد، 

 در ژهی وب ه ، را یمعرفت  یهاارزش ۀدیفا توانیفراوان باشد، باز هم نم ندارند، گریکدی بر یآشکار
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 .کرد انکار کاذب، یۀنظر شماریب حذ 
 ش د مط رح زین بحث نیا ،یمعرفت یهاارزش بودن سودمند ریغ ۀدربار اعتراض نیهم با مرتبط

 آنچ ه. میداش ته باش  یت وجه یمعرفت ریو غ یمعرفت یهاارزش انیم زیندارد به تما یکه اصال  لزوم
 یابی رزا ن دیفرا در ه اارزش ی  اثرگ ذار ش کل   ب ودن   میمستق ریغ ای میمستق به توجه دارد ضرورت

 وج هت ض رورت لیدل نیترمهم اما. ارزش نوع بودن یمعرفت ریغ ای یمعرفت نه است، یعلم اتینظر
 .است یعلم اتینظر تینیع حفظ یمعرفت ریغ و یمعرفت یهاارزش زیتما به

 یه اارزش ریت أث ،یعلم  اتیرنظ یابیارز دراست که  نیا شودیآن دفاع م از نجایاکه  ییادعا
 ری غ ای  می. مس تقرن دیدر تعارض قرار نگ یمعرفت یهابا ارزش که است مجاز ییجا تا یمعرفت ریغ

ه ک اس ت  نی ادعا ه م ا نیا لی. دلندارد یدخالت مسئله نیا در ارزش یاثرگذار شکل بودن میمستق
از  گونهنیممتاز در ا یهاشارز ن،یبنابرا است، صدق به یابیدست یعلم پژوهش مانجا یهد  اصل

 هم ان م ا وی مط ابق تعر یعن یص دق باش ند،  یب ه س و راهنم ا ک ه هستند ییهاارزش تیالفع
 رد   ای  رشیپ ذ ۀدرب ار یریگمیتص م در یمعرفت  ری غ یارزش دخالت اگر حا . یمعرفت یهاشارز
ال ت موج ب دخ نی ب ودن ا میمس تق ری غ باش د، ص ادق هی نظر ب ه دنیرس راه در یمانع یاهینظر

 با) یعلم اتیدر نظر تینیع یبه نوع میگفت که اگر بخواه دیبا ت،ینها در. شودیآن نم تیمشروع
معرفت ب ه جه ان   یرا نوع یمعرفت علم میاگر بخواه یعنی م،یها( قائل باشارزش یاثرگذار وجود

 و یخیرت ا ۀن یزمشیپو ب ا ه ر  یدر ه ر زم ان و مک ان یکس  ه ر یکه ب را میمستقل از ذهن بدان
 یتیاول و ای  زیتم ا آن دنبا  بهها و ارزش انیم یزیتما دیبا است، یدسترس قابل اصوال   ،یایفرهنگ

 .میباش قائل هاارزش یرگذاریتأث شکل مورد در
 

 یریگجهینت و یبندجمع. ۸

 توانن دیم یمعرفت  یه افق ط ارزش ،یعلم  اتی نظر یابیارز در بار،ارزش ریغ علم آرمان مطابق
 ت وانیها در عل م را نمارزش ریبودند که تأث افتهیدر بارارزش ریباشند. هواداران آرمان علم غ لیدخ

 ییمحت وا ریو غ یرونیابتدا کارکرد ب ،یاثرگذار نیحدود و ثغور ا نییتع یبرا رو،نیهمانکار کرد، از 
 یه اارزش انی ه ا، مارزش ۀدر ح وز گ ر،ید یس و. از کردن د زیمتما یها را از کارکرد درونارزش
آم وزه  نی را ب ه ص ورت ا ب ارارزش ری غ علم آرمان سپس شدند، قائل زیتما یمعرفت ریو غ یمعرفت

ک ارکرد  توانن دیهس تند ک ه م یمعرفت  یه اارزشعل م، فق ط  تینیحفظ ع یبرا که کردندمطرح 
ها ارزش رید تأثداشتن دهیکه عق بار،ارزش ریغ علم آرمان مخالفان مقابل، درداشته باشند.  ییمحتوا

 ریغ و یمعرفت یهاارزش انیم زیتما اصال  شدند  یدارد، مدع یتردهیچیساختار پ یعلم اتیدر نظر
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 نق ش ۀدامن  ک ردن مح دود ب ا توان دینم ب ارارزش ری غ عل م آرمان مدافع و ستین معتبر یمعرفت
 یعلم  اتی نظر یب را را «یمعرفت خلوص» ینوع ،ییمحتوا ریغ راتیتأث به یمعرفت ریغ یهاارزش
 ۀدرب ار خود دگاهید از دفاع یبرا بارارزش ریاستدال  مخالو آرمان علم غ نیتر. اما مهمکند حفظ
ن اق  اس ت و اش اره ب ه  نیتع  ۀتوسل به آم وز ،یعلم اتینظر در هاارزش یی  محتوا دخالت لزوم

 ۀآم وز رشیکه پذ میدها پر شود. نشان دابا دخالت ارزش دیکه با هیشاهد و نظر انیم یشکا  منطق
 یم ؤثر در محت وا یه اارزش انیها در ماز ارزش یمستلزم قو  به وجود گروه ممتاز ،ناق  نیتع

 انی م اگ رگف ت  دی با واق ع، درخواند.  یمعرفت یهاآنها را ارزش توانیکه م است یعلم اتینظر
 یزیتم ا ش ود،یبا  مدن ،احتماال   ش،یکاربردها و یعلم تیفعال قیطر از که یاهداف گریدصدق و 
 ای  دی با یب ه ص دق ک ه در ک ار علم  یراهنم ا یها و هنجارهاارزش انیم دیبا ناچار م،یقائل باش

 .بود قائل زیتما زین یعلم کار در لیدخ یهاارزش گریددخالت کنند و  توانندیم
ک و هاارزش گریدو  یمعرفت یهاارزش انیم زیاز تما دفاع ب ه  اگ ر رای ز دارد؛ تیاهم آن بر دیتأ

قائ ل  یاثرگ ذار تی اولو یمعرفت یهاارزش یو برا میمعتقد باش هاارزش ساحت در یزیتما نیچن
 خواه د محدود یاتینظر ۀدامن در اتینظر ییمحتوا یابیارز در یمعرفت ریغ یهاارزش ریتأث م،یشو

، ،یمعرفت یهاارزش لحاظ به که ماند  ص دق ب ه یعن ی) شودیمحسوب م یارزشمند اتینظر اوال 
،ی ثان و( دهن دیم ج هینت یادی صادق ز یهاگزاره ای 1ترندکینزد نس بت ب ه  یت وجه قاب ل یبرت ر ا 

را  یعلم  اتی نظر تی نیع توان دینم یمعرفت  ری غ یه اارزش ریت أث رو،نیهمندارند. از  گریکدی
 شود،یم یمعرف دانشمند پژوهش یینها محصو  عنوانبهکه  یاهیدار کند، چون در مورد نظرخدشه

  .ستین دستر  قابل یفرهنگ و ییایجغراف تیموقع در یکس هر یبرا یکل طوربهگفت که  توانینم

                                                           

 دگاهیتد  ،(1959)پوپر،  یپوپر دگاهیشده است، از جمله د  انیب یمختلف یهادگاهید  یینماواق  ایبه صدق  یکینزد  ۀدربار  1.
 متورد در کته یکستان همته. اجماال  ستیبحث آن ن مجال نجایاکه در و...  انواع مراتبسلسله دگاهید  ممکن، یهاجهان

 .رندیپذیم یعلم اتینظر  یاز مفهو  تقرب به صدق را برا یشکل دارند، انهیگراواق  دگاهید  یعلم اتینظر 
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