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بازشناسی ارزشهای علمی از ارزشهای غیرعلمی
غالمحسین جوادپور

*

*

چکیده
ارزشها براساس گسترة کاربرد به اجتماعی ،اخالقی ،اقتصادی ،سیاسی،
علمیوزیباییشناختیتقسیممیشوند.دراینمیان،ارزشهایعلمی به
دلیل نقش کلیدی آنها در ساماندهی پژوهش و هدایت آن به غایات
معرفتی ،از جمله صدق ،و نیز محوریت آنها در مسأله ارزش و دانش،
سزاوارتأمالتبیشتریهستند.گذشتهازاختالفدرماهیّتاینارزشها
که معطوف به کدام ویژگی تحقیق (صدق ،توجیه ،کاربرد ،مقبولیت،
بهینهسازی)تعریفشوندونیزتنوّعمصادیقآنهادرآثارمختلف،دربارة

اشتراکواختالفآنهابادیگرانواعارزشاختالفنظروجوددارد.برخی
سرشت آنها را با دیگر ارزشها از جمله ارزشهای اخالقی و اجتماعی
کامالً متفاوت میدانند و شماری نیز ارزشهای علمی را دستهای از
رزشهایاخالقیمیپندارند.عدهایتمایزارزشهایعلمیازغیرعلمیرا
ا 
نهروشنمیدانندونهدالیلقانعکنندهایبرآنمییابند؛شماریآنرالغو
میدانندوبرخیتنوّعمصداقیواختالفدرتعیینآنهارادلیلبرنادرستی
تفکیکتلقّیمیکنند.برخینیزبااذعانبهامکانچنینتمایزی،ضرورت
آنرانفیمیکنند.ایننگرشهااغلبنادرستهستند؛چراکهارزشهای
علمیهمدارایمعیارروشنوهمدارایمصادیقمورداتفاقهستند .
کلیدواژهها:ارزش،علم،ارزشهایعلمی،ارزشهایغیرعلمی،صدق،
ارزشودانش .
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«ارزش»8مؤلّفهههایپرکههاربردوکلیههدیدرشههماریازدانههشهههاینظههریوعملههیو
مهمترینشاخصهدردانشهایهنجاریاست؛ازایهنروپهژوهشههایگسهتردهایبهر

محورچیستی،انواعومؤلّفههههایآنسهامانیافتههاسهتوامهروزهفلسهفةارزشیها
ارزششناسی9،دانشیمستقل،بهینرشهتهایومههمبههشهمارمهیرود.اخهالق،علهم،

سیاست،اقتصاد،زیباییشناسیواجتماع،همگیعرصههاییبرایبروزارزشهاهستند
وبنابرچهارچوبوبنیانهایهریک،ارزشهابازتعریفوشناساییمیشوند.یکیاز
مهمترینمباحثدرارزششناسی،تحلیلسرشتانواعارزشوکشهفرابطهةآنههابها
یکدیگراست؛بهاینمعناکهانواعارزشهاییادشده،چهارتبهاییبهاههمدارنهد؛آیها
همگیازیکسنخاندوتنهابنابهچهارچوبحاکمبرآنههاوغایهتمهوردنظرازآنهها
تفاوتدارند(اشتراکمعنوی)یااینکههیچوجههجهامعیبهینآنههانیسهتوتنههادر
عنوانارزشیکسانهستند(اشتراکلفظی)یااینکهبرخیانهواعارزشدارایاشهتراک
معنویوبرخیلفظاًمشترکاند؟ 
یکیازانواعمهمارزش،آندستهایهستندکهدرگسترةعلمبههکهارمهیرونهدو
معیارسنجشنظریّهپردازیهاوپژوهشهایعلمیاند؛همپژوهشگربایددرسیرعلمی
خودبراساسآنهامشیکندوآنهارافهرارویخهودقهراردههدوبهدانهاملتهزمباشهد
(کارکردفرآیندی)؛وهمدرمقامداورینظریّاتومدّعاها،براساسآنهاعملمیشهود
ومیزانوفاقآنهاباایندستهازارزشها،توفیقآنهاتلقّیمیشود(کهارکردبرآینهدی).
بهدیگرسخن،اینهاهمانشاخصهاوامورمطلوببراینیلبهغایتدرعلم،معرفت
یاشناختهستندکهتخطّیازآنهاهمخطایعلمی،معرفتییهاشهناختیاسهتوههم
کسبغایتآنهارابهخطرمیاندازد.براینمونه،غایتفعّالیتهایمعرفتییبقنگهاه
آنهمبهمعنایمطابقتهاستویکهیازمههمتهرینشهرووو

مشهور،نیلبهصدق ه
زمینههایکسبصدق،التزامبهارزشهایمعرفتیاستواینارزشهاصهدقآفهرین6
3
5
4
هستند.ازاینارزشهابااوصافیمانندعلمی ،معرفتی ،شناختی ( Douglas, 2009, p.
)93; lacey, 2005, p. 45وسازنده(1ارزشهاییکهسرچشمةقواعدمربووبههتأسهی 
روشوفعّالیتعلمیقابهلقبهوههسهتند)هدرمقابهلارزشههایزمینههایوبهافتی1
(ارزشهاییکهمتعلّهقبههزیسهت بهومفرهنگهیواجتمهاعیتولیهددانهشهسهتند) ه
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()Longino, 1990, p. 4تعبیرشدهاستکهباوجودتفاوتهایاندکدرسرشتآنهها،
مقصودکلّیازآنهاتقریباًمشترکاست .
اینپژوهشدرپیتحلیلچیستیارزشهایعلمهیووجهوهتمهایزآنههاازدیگهر
ارزشهااست.گذشتهازاهمیّتاینپرسشدرخودایندانهشهها،ثمهرةدیگهرآندر
تحلیلمسألةارزشودانشوارزیابیآرمانعلمغیرارزشبار3است؛چراکهدرفرآینهد
علم،اثرگهذاریارزش ههایعلمهیومعرفتهی،مجهاز(بلکههالزم)اسهت؛ا ّمهادربهارة
اثرگذاریدیگرارزشهاتردیدوجهوددارد.حهاهاگهرارزشههایعلمهیوغیرعلمهی
سرشتمشترکیداشتهباشند،اینتفکیکدرمشروعیّتاثرگذاریآنههاچهالشبرانگیهز
خواهدبود.البتهردّآرمانعلمغیرارزشبارلزوماًمبتنیبرنقهدایهنتفکیهکنیسهتو
استدالههایمبتنیبرتعیّنناقصوریسکاستقرایی،باپذیرشهمهینتفکیهک،نقهش
ارزشهایعلمیرادرعلم،ضروریامّاناکافیدانستهاندوبرایتعهیّنکامهلیهارفهع
پیامدهایناگوارغیرمعرفتی،دخالتارزشهایغیرعلمیراالزمبرشمردهاند .
اینمسألههمچنینثمراتدیگریدرفلسفةعلموفلسفةاخالقدارد.نمونهةبهارز
معتقداناشتراکلفظیایندودستهارزش،پوزیتویستهاهستندکهباوجوداذعهانبهه
ارزشهایعلمیونقشمهمآنهادرپژوهشههایعلمهیوعینیّهتعلهم،ارزشههای
اجتماعیواخالقیراهمچونعایفهگرایان،اموریذهنیوغیرعینیمیشمرندکهتنهها
بروندادعوایفدرونیهستندوازهیچامرحقیقییاقرینحقیقتحکایتنمیکننهد.
اشتراکمعنوینیزدیدگاهبرگزیدهبسیاریاسهتکههههرآنچههدربهارهمنشهأوسهنخ
ارزشهایاخالقیواجتماعیبدانمعتقدند،همانرادرارزشهایعلمهینیهزلحها 
میکنند .
بهچیستیارزشهای

پژوهشپیشروپ ازتبیینچندمحورمقدّماتیبرایبحث،
علمی،اقسام،نمونههاوویژگیهایآنهاونیزمسهألةمههمرابطهةارزشههایعلمهیو
غیرعلمیمیپردازد .
 .1سنخشناسی و احکام ارزشهای علمی
 .1-1سرشت ارزش
دومقولههةارزشوفضههیلت(ودرمقابههلآنههها،ضههدارزشورذیلههت)درشههمار
شاخصترینامورهنجاریهستندودرتحلیلسنخوسرشهتآنههااخهتالفنظرههای

81
عمیقیوجوددارد.درنگرشهایرایه درتهاریخفلسهفه،فضهایلازسهنخعهادات ،
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مهارتها88،استعدادهاوویژگیهایذاتهی89،ملکهاتعقلهی86یهاانگیزشهی84شهمرده
شدهاندوهردیدگاهیرفدارانیرادربرههایازتاریخداشتهاست(برایآگاهیازگزارشی

دراینزمینه،ر.ک:پینکاف .)483-415:8611،درمقابل،ارزشهامعموالًازسنخبرتریهاو
مطلوبهایعامشمردهشدهاندکهگروهیازانسانههادرپهیآنانهدوافعهاهوحتّهی
داراییهایمادّیومعنویخودرادرجهتنیلبهآنبذهمیکنند.پ ارزشعامتراز
فضیلتاستوحتّیفضایلدربسترارزشهاتعریفوتحلیلمهیشهوند.ارسهطونیهز
ارزشوفضیلترابامؤلّفةخیریابرتری85پیوندمیدهد.درفلسفةعملنیزازوجهود
غایتنهاییونیزنقشحکمتعملیدرتحلیلعملفضیلتمندانهسهخنگفتههشهده
است( .)Hursthouse, 2010 , 318-320
83
انسانهاگاهدرمقامگزارشجهانبرمیآیندوگزارههایتوصیفی بیهانمهیکننهد؛
امّاگاهجهانِخودرانیزدخیلمیکنندوبراساسبرخیامورمطلوبوترجیحیخهود
(فردییااجتماعی)81،جههانراداوریمهیکننهدوازگهزارهههایهنجهاری81اسهتفاده
میکنندکهایندسته،گاهداوریارزشی(83شاملداوریبراساسخوبیوبدی)وگهاه

داوریتجویزی(91شاملبایدونباید)هستند.گزارههایتوصهیفی،راسهتیآزمهاییمهی
شوندومطابقتآنهاباواقعمحکمیخورد؛امّادربهارةدسهتهدوم،تنههامهیتهوانبهه
پیشزمینهوبنیانهنجاریگویندهنفوذکهردومعیهاریراکههویبراسهاسآنداوری

کرده،بازخوانیونقدکرد.هرفردیااجتماعییکتلقّهیازخیهررابرگزیهدهاسهتو
براساسآن،بهنفیواثباتویردوترجیحمیپردازدکهازآنبهنظهامارزشهیتعبیهر
میشود.اینداوریهاوترجیحات،اغلباخالقیوگاهنااخالقی98است .
علم،دین،حقیقت،خوبووجود،آنقهدرروشهنهسهتندکهه

برخیمفاهیممانند
بحثبرسرتعییندقیقمفهوموچیستیآنهاجدلیومناقشهبرانگیزمیشهود؛ازایهنرو
عدهّایاینمواردرادربستربحثهایمرتبطباآنها،بینیازازتبیهینمفههومیوحتّهی
گاهتعریفناپذیردانستهاند.دراینمیانمیتوانازشهودگرایانیمانندمورسخنگفهت
کهارزشرابراساسخوبتحلیلمیکندوخوبراهمغیرقابلتعریفمیدانهد؛امّها
برخیدیگرتالشکردهاندارزشراتعریفوتحلیلکنندکهدراینزمینه،دیدگاهههای
مختلفیوجوددارد.قدیمیتریننگرش،ارزشراازسنخباوریاقابلبازگشهتبههآن
میداند.عوایفواحساسات،گرایشومیل،اراده،پدیهدةفرهنگهی،امهرقهراردادیو
فعل،دیگرسنخهایمطرحشدهبرایارزشهستند.نظریّهاتترکیبهینیهزدرایهنبهین
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وجودداردکهمثالًارزش،ترکیبیازگهرایشوبهاورعهدّهایخها یهاعهامشهمرده
میشود.برخیتالشکردهاندبهجایتعریفارزش،وجهجامعیبهرایآنارائههکننهد؛

براینمونه،شوارتزوجهجامعبینآراءنظریهپردازاندربابارزشرااینشهشمحهور
میداند:ارزشهاباورهاییهستندکهعمیقاًبااحساسهاتپیونهدخهوردهانهد؛نها ربهه
اهدافمحبوبانسانیهستندکهاورابهسهویانجهامفعهلبرمهیانگیزاننهد؛فراتهراز
موقعیّتهاوافعاهخا وعاموفراگیرهستند؛بهمثابههمعیارههاییبهرایانتخهابیها
ارزیابیعملمیکنند؛دارایسلسلهمراتببراساساهمیّتخودبرایافرادهستند؛ایهن
اهمیّتنسبیارزشهااستکهمنشأصدورافعهاهازانسهانههامهیشهود( Schwartz,
 .)2012, p. 3-4
لیسینیزباتوجّههبههپیچیهدگیارزشوکاربردههایآن،ارزشرامقولههایبهرای
ایالقبرچندکاربردزیرمیداند :
هیکخیربنیادینکهغایتانساندرزندگیاوقرارمیگیرد .
هکیفیتیکهزندگیراخوبیامعناداریاکاملمیکند .
همعیاریبنیادینکهگزینشافعاهبراساسآنانجاممیگیرد .
حاههریکازاینمواردمیتوانددرسطحفهردیهاسهاحتاجتمهاعبههکهاررود.
( )Lacy, 1999: p. 23
تحلیههلدقیههقارزش،بحثههیدرازدامههنبههامبههانیمتکثّ هردرحههوزةمعناشناسههیو
هستیشناسیارزشاست؛تاجاییکهتعیینمعناییدقیقوواحدبرایایناصطالحرا

مشکلیاناممکنمیگرداند.بنابراینهمینتحدیدمفهومیدرکناربرداشتشههودیاز
آن،برایتحلیلمسألهکافیاست؛ضمنآنکهدرادامه،شناسههههایبیشهتریازارزش
بازگوخواهدشدومقاممقایسهارزشهایعلمیوغیرعلمی،خودمبیّنچیستیوجهه
جامعوفارغآنهاست .
 .2-1سرشت ارزشهای علمی
هردستهازانواعارزشهادرگسترهایخا کاربرددارند؛ازجملهارزشههایعلمهی
کهمختصحوزهفعّالیتعلمیهستندودردومقامدرفرآیندعلمبهکارمیآیند :
الف)کارکردپیشینی(فرآیندی):درمقامسیرعلمینظریهپردازوگزینشفرضیهیها
نظریهعلمیازمیانبدیلآنها .
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ب)کارکردپسینی(برآیندی):درمقهامارزیهابیفرضهیّاتونظریّهاتارائههشهدهو
داوریدربارةآنها .
بایستههایمنطقیومعرفتشناسانههمیشهفرارویاندیشمندانبودهاستوآنهادر
دومقامیادشده(فرآیندوبرآیندعلمی)بهمعیارهاومطلوبهایعلمیتوجّهداشتهاند.
ساحتعلمبرایخوددستورالعملهاییداشتهکهالتزامبهآنهاشروالزمفعّالیتعلمی
ونظریّهپردازیشمردهمیشدهاست؛امّابحثمستقلدربارةآنهاوتحلیلسرشتآنهها
چندانمحوربحثنبودهاست.دردوراناخیر،نخستینبارهمپهل( Hempel, 1960, p.
)465ازارزشهاییکهصرفاًدرساحتعلم،معیارهاییبهرایداوریفرضهیّاتعلمهی
شمردهمیشوند،به«فایدههایمعرفتی»99تعبیرکهرد)Wandall, 2004: p. 267(.کهوهن
نیزاز«ویژگیهاییکنظریّةعلمیخوب»سخنگفتوبرایارزیهابی«کفایهتیهک
نظریّه»،پن ویژگیمهمرابرشمرد()Kuhn, 1977, p. 321-322کهدرضهمنمصهادیق
ارزشهایعلمیازآنهاسهخنخهواهیمگفهت.درادامههبهابررسهیههایمفههومیو
مصداقی،جوهرهارزشهایعلمیوفرقهایآنبادیگرانواعارزشتحلیلمیشود .
 .1-2-1معیار ارزشهای علمی
درمقامچیستیارزشهایعلمی،معیارهاوتعاریفمختلفیذکرشدهاست؛ازجمله :
الف)ارزشهایعلمیآندستهازویژگیهاینظریّاتعلمهیهسهتندکههموجهب
«موجّهیت»و«زمینهسازپذیرشآنها»میشود)Doppelt, 2008, p. 303(.بهدیگرسخن،
هرنظریّةعلمیبرایآنکهمعقوهوموجّهباشدوتوجّهاندیشمندانرابههخهودجلهب
کند،بایدبرخیمعیارهایمطلوبراداشتهباشدوبراسهاسآنههاسهنجیدهشهود.ایهن
ارزشهاجملگیموجبارتقایکیفینظریّهمیشوندووجودآنهاتضهمینیبهراینیهل
بهغایتمطلوبمعرفتیوعلمیاست.فلدمننیزارزشمعرفتیرادرپیرویازقهرائن
وشواهدمیداند؛حتّیاگراینرویّهبهصدقنیانجامد(.)Feldman, 2000, p. 132-148
پیوندبینتوجیهوصدق،ازدغدغههاومسائلعمیقمعرفتیاستکههبرخهیاتّصهاه
لزومیبینآندونمیبینندوبرخیارزشتوجیهرادرگرونیلبهصدقمیبینند( see:
.)Littlejohn, 2012اگرپیوندیبینصدقوتوجیهنباشد،آنگاهنظریّهیافرضیّهتنهادر
صورتتأمینبرخیغایات،ارزشمعرفتیخواههدداشهت.درفرآینهددانهش،غایهات
مختلفیقابلفرضهستندکهصدق،تنهایکیازآنهاست .
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ب)عدّهایارزشهایعلمیراآندستهازارزشهایتروی دهندهدرجهتکسهب
باورهایصادقیابهتعبیربهتر،مقرببهصدقیاصدقآورمیداننهد( Steel, 2010, p.
)18; Goldman, 1999, Rooney, 1992, p. 14بههتعبیهردیگهر،صهدقغایهتالقصهوای
فعّالیتعلمیومعرفتیاست96وهرآنچهراهنیلبههآنرافهراهموهمهوارکنهدنیهز
ارزشمعرفتیخواهدیافهت.بنهابراینههرکه درههرفرآینهدعلمهیبهاههرمبنهای
هستیشناختیومعرفتشناختی،ارزشهاییعلمیرافرارویخودمیبینهدکههصهدق

باورهایاودرگروالتزامبهآنارزشهااست.بهراینمونهه،توانهاییپیشهگوییدقیهق،
راهیبراینیلبهصدقاست؛زیرادقیقاًیاتقریبهاًآینهدهراتخمهینمهیزنهد؛بنهابراین
ارزششمردهمیشو د؛هرچنددرنهایتممکناستپژوهشگربهصهدقدسهتنیابهد
(.)Steel, 2010, p. 18برخیبابهکاربردنتعبیریدیگردروصفاینارزشها،آنهارا
درجهترفعدغدغه«توصیفدرستجهان»94دانستهانهد.په ارزشههایعلمهیبها
ارزشهایاخالقیدراینتفاوتدارندکهدستهنخستدرپیتوصیفدرستجهانو
دستهدومدرپیسنجشجهاناند.پاتنماینرانادرسهتمهیدانهد؛چراکههبسهیاریاز
ارزشهایبنیادیناخالقینیزعینیهستند؛ضمناینکههتوصهیفدرسهتبهاعینیهت،

هممعنانیستند( .)Putnam, 2002, p. 31-33

صدقدرکلماتبسیاریازفیلسوفانبهمثابهغایهتمباحهثمعرفتهیمطهرحشهده
است.دکارتمعتقدبودفهمدرستودقیقانسانبهاواجهازهمهیدههدتهاعهالوهبهر
دوریازخطا،صدقرابهدستآورد(.)Descartes,1985, p. 62چیزمبهاورکهردنبهر
محورتوجیهمعرفتیرامعقوهترینکاربرایکسبباورصادقودوریازباورکهاذب

میداند(.)Chisholm, 1982, p. 4موزرشروکامیابیتوجیهمعرفتیرادرجههتغهایتی
بهنامصدقمیشماردومعتقداستتوجیهتنهادرمسیررسیدنبههدفصدقپذیرفته
خواهدبود(.)Moser, 1985, p. 4فولیاعتقادبهباورههایصهادقودوریازباورههای
کاذبرابهمثابهیک«غایتمعرفتیمحض»95معرفیمیکنهد(.)Foley, 1993, p. 19لهرر
می گویدپذیرشبرخیچیزهاباهدفدستیابیبهصدقونیزدوریازخطها،یکهیاز
بایستههایمعرفتاستوهمیننگرانیدربارةصدقاستکهماشینتوجیهراههدایت
میکند(.)Lehrer, 2000, p. 112گلدمنباورصادقرایکیازعواملتعیینکنندهارزش
فکری93میداند(.)Goldman, 1986, p. 98سوساکهارکردفضهایلفکهریرابههبیشهینه
رساندنسهمفردازحقیقتوصدقمیداند( .)Sosa, 1991, p. 225پالنتینگهانیهزتولیهد
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باورهایصهادقراههدفازکهارکرددرسهتقهوایشهناختیانسهانمعرفهیمهیکنهد
(.)Plantinga, 1998, p. 39همچنینآلستونهدفازتوجیهموفهقراکسهببیشهترین
صدقوکمترینخطهاوکهذبدرباورههایفهردمهیدانهد(.)Alston, 1985, p. 83-84
زگزبسکینیزمیگویدباوجودامیاهیبیعیبسیار،میلیبیعیبهصهدقدرمیهانایهن
امیاه،برتریداردودرهرفردیمیتوانآنرایافت( .)Zagzebski, 2012, p. 34
تعریفغالبیصدقبهمطابقتباواقع،ریشهدرفلسهفهیونهانداردوامهروزهههم
یکیازگفتمانهایرای است؛امّابایرحانتقاداتزیادبهاینتلقّی،نگرشهایبدیلی
(مانند:کارکردعملگرایانهوانسجامدرونی)شکلگرفت.بنهابراینکهاربردارزشههای
علمیلزوماًپیوندیبارئالیسمعلمیندارندوبستهبهتلقّیخا ازصدق،ارزشهای
علمههیدرهههرپههارادایمعلمههیاهمیّهتخواهنههدداشههت.یکههیازعمههدهتههریندالیههل
رویگردانیازتلقّیرای ازصدق(مطابقتباواقع)،اعتقهادبههعهدمامکهاندسهتیابی

قطعیبهصدقیابهبیانی،احرازآناست.بهدیگرسخن،دربسهیاریازمواقهع،واقهع
معلومنیستتابتواننظریّهیاگزارهراباآنسنجید.درنتیجهاگهرغایهتعلهومچنهین
تعریفشود،درعملبهچنینغایتینمیتواندهبستوسودایکسبآنراداشهت.
ایننگرش،بهدلیلدشواریدستیابیبهصدق،معیارآنراانکهارمهیکنهدوسهعیدر
بنیاننهادنیرحینووآسانیابازصدقدارد؛درحالیکهمعیارصهدق،یهکمسهأله
استوسادگیودشوارینیلبهآن،مسألهدیگرونمیتواندرمقهاممعناشناسهییهک
مقوله،ازاحتماالتدرهستیشناسیآنبهرهبردوناکامیدراحرازهسهتیآنرادلیهل
برتغییردرمعنایآندانستودومقامراخلطکرد.ضمناینکهاگرکسیمعیارصدق
راانسجامیافایدهعملیدانست،همینمدّعارادیگرنمیتوانهدبراسهاسمبنهایخهود
بیانکندواومدّعیاستواقعچنیناست .
ازآنجاکهاحرازصدقدربسیاریموارددشواراست،بایدگفتارزشههایعلمهی
مقرّببهصدقهستندواگرقرارباشدراههاییبرایرسیدنبهصهدقفهرارویمحقّهق
باشد،بیشکیکیازشاهراههایاصلی،التهزامبههارزشههایعلمهیاسهت.همچنهین
برخیمعتقدندنبایدتنهاصدقرامحورارزشهایعلمیبدانیم؛بلکههبایهدازاههداف
پژوهشعلمیسخنبگوییمکهیکیازآنهاصدقاسهت.درنتیجههبایهدایهنامهوررا
ارزشهایشناختیبدانیمکهشناخترارهبریمیکنند؛حاهچهبهصدقنائلشهودو
چهنشود( .)Douglas, 2009; Laudan, 1984
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ج)پستمدرنهابانادرستدانستنتفکیکایندونوعارزشمعتقدنهدارزشههای
علمیومعرفتی،همانمعیارهایاجتماعیوعرفیبرایمهدیریتمسهیراعضهاییهک
جامعهعلمیهستندو«ویژگیهایبهینهسازینظریّات»راتعیینمیکنند.افراددریهک
جامعهیاگروهعلمی،برایکیفیتبخشهیبههنظریّهاتوباورههایخهود،محکهومبهه
کاربستآنهاهستند.درمقابل،ارزشهایاجتمهاعی،ویژگهیههاییبهرایبههسهازیو
ارتقایکیفیفعالیتهایاجتماعیهستند.پ تنهافرقآنههابهاارزشههایمعرفتهیو
اجتماعی،همینحوزهبهکارگیری(علمیومعرفتی)ونوعرسالتآنهها(بهبهودکیفهی
نظریاتعلمی)است؛وگرنههردونوعارزش،معیارهاییهستندکهاجتماعپهیشروی
افرادقرارمیدهد.درنگاهآنها،تنهاوقتیمیتوانازاثرگذاریعلّیارزشهایاجتماعی
برفرآیندعلمیسخنگفتکهاینارزشهادالیلمفیدیبرایبهکهارگیریارزشههای
معرفتیمناسبفراهمکنندودرنتیجهسخنگفتنازاثرگذاریارزشهایاجتمهاعیبهر
فرآیندهایعلمیبهصورتمطلقنادرستاسهت(.)Doppelt, 2008, p. 307درنگهرش
پستمدرنها،صدقبهمعنایمطابقتچندانیرفدارنداردوچنانکهروشنشد،هردو
نوعکالنارزش،ازاجتماعبرمهیخیزنهدونسهبیّتاجتمهاعی،بههنسهبیتارزشههای
معرفتیوخودمعرفتنیزخواهدانجامید .
 .2-2-1ویژگیهای ارزشهای علمی

ارزشهایعلمیدودستهاند:ذاتی91یااصیلوعارضی91یافرعی.استیلدربیانایندوگانگیمعتقداستاگرارزشعلمیبراینیلبهصدقضروریبود،ذاتیاست؛
حاهیاصدقفرضیّهونظریّهیاصدقهرگهزارهمعمهولی.دسهتهدومامّهامسهتقیماًدر
جهتصدقاثرگذارنیستند؛امّازمینهرابرایتروی خوبهایذاتیونیهلبههصهدق
فراهممیکنند(.)Steel, 2010درنتیجهاگرارزشیچنانسامانیافتهباشدکهصدقرابهه
ارمغانآوردوساختارآنباحقیقتجوییپیوندخوردهباشدیااینکهشروالزمیبرای
صدقیکگزارهباشد،ذاتیاست؛مانندصحّتپیشبینهی93.درمقابهل،ارزشمعرفتهی
آنگاهغیرذاتیاستکهبراینیلبهصدقسامانیافتهباشد؛بدوناینکهبنفسهشاخصهه
یامستلزمصدقباشد؛مانندمعیارآزمونپذیری61یاسادگی68.جالهباینکههسهازگاری
هممیتواندذاتیباشدوهمغیرذاتی؛بدینصورتکهاگرمقصودسازگاریدرونهیو
عدمخودتعارضیباشد،برایصدقضروریاست؛امّااگرمقصودسازگاریبیرونهیو
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عدمتعارضبادیگرباورهایپذیرفتهشدهباشد،صدقآوریآنمنووبههصهدقدیگهر
گزارههایپذیرفتهشدهاستوازاینروذاتیودرونخیزنیست .
هههارزشهههایعلمههیدرفرآینههدعلمههیدرقالههبنظریّ هات،فرض هیّات،روشههها،
الیتهایاجتماعیوساختارهایگروهیبروزو هورمییابند.براینمونهه،منها رة
فعّ 
بیندواندیشمندبادونگاهمختلف،درنیلبهحقیقتکامیابتراستتااینکهدریهک
نظامایدئولوژیک،درمقابلآتوریتهحاکمسرفرودآورندودمفروبندند.پ آندسته
ازارزشههاییکههآزادیبحهثوگفتگههودرعلهمرابههارمغههانمهیآورنهد،ازسههنخ
ارزشهایمعرفتیهستندودریکنظاماندیشگیباچنینبرتهریههایی،بسهیاربیشهتر

امیدرسیدنبهصدقوحقیقتوجوددارد( .)Steel, 2010, p. 19
هارزشهایعلمیبایکدیگرتعاملغالبیدارند؛براینمونه،آزمونپذیریبهتنهایی
یکارزشمعرفتیذاتینیست؛بلکهوقتیبهاصهحّتتجربهیدرآمیختههشهود،ارزش
بودندرآناشرابمیشود.درنظریّاتیکهبهلحا تجربیدرسهتانهد،آزمهونپهذیری
بیشترآنهانشانةافزایشنتای تجربیدرستودرنتیجهافزایشاحتمهاهصهدقاسهت؛
امّادرنظریّاتیکهنادرستیآنهاازحدبگذرد،دیگرآزمونپذیرینمیتوانهدیهکارزش
نا ربهصدقباشد.درچنیننظریّاتی،آزمهونپهذیریبههتنههاییهرچههبیشهترباشهد،
بهمعنایخطاهایدقیقبیشتراست( .)Ibid, p. 20

هبرخیازاینارزشهامطلقوهمهجاییاندوبرخینیزمبتنیبرزمینهکاربردآنها.
درنتیجهاینکهاینارزشهاراهرسیدنبهصدقراهموارکنند،بستگیکاملیبهشهرایط
وموقعیّتآنهادارد.براینمونه،صحّتتجربی،همهجایکارزشاست؛امّاسهازگاری
بیرونی،تنهادرجایییکارزشصهدقآفهریناسهتکههباورههایپه زمینههاغلهب
نادرستوکاذبنباشد؛چراکهدراینحالت،سازگاریباورجدیدبهاآنههابههمعنهای
تأییدیبرکذبآناست.پ برایاینکهاینخصیصهیهکارزشباشهد،بایهدمنتظهر
ماندتابقیّهباورهابهبودیابدیااینکهدرچهارچوبیکهباورهایزمینهایصادقیدارند،
آنرابهکارگرفت.البتّهممکناستعدّهایارزشهایمعرفتهیزمینههایرابرنتابنهدو
بگویندارزشمعرفتیآنگاهارزشاستکههمههجهاوهمیشههارزشباشهدیهااینکهه
زمینهایدانستنمعیارارزشهایمعرفتی،نتای ناگواریبههمراهخواهدداشهت( ibid,
 .)p. 20
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هدرآثارفلسفیبهمصادیقمختلفارزشهایعلمیاشارترفتهاستکههبرخهی
ازاینارزشهانا ربهنظریّههیهافرضهیّه اسهتهماننهدسهادگیهوبرخهینها ربهه
ت.برخیازمهمترینمصادیقارزشهایعلمی،باتوجّهبهمنابعی

پژوهشگر هماننددقّ
کههازآنههاسهخنگفتههانهدsee: Kuhn, 1977, p.321-323; lacey, 2005, p. 58-61; (،
عبارتانداز:صدق69یهاعینیّهت66،یقهین64،فههم؛65معتبهر

)Longino, 1996: p. 42-45
48
41
63
61
بودن63،کفایتتجربی61،اعتمادپذیری ،معقوهبودن ،موجّهیت؛ دقّت ،سازگاری
درونی 49،هماهنگی46،پیوستگی44وکلگرایی؛45تبیینپهذیری43،قابلیهتپهیشبینهی41،
سههادگی41،توانههاییتلخههیصامکههانههها43،کههاربردعملههی51،تههوانتبیینههی58وتههوان
یکپارچهسازی 59.

 .2تفکیک ارزشهای علمی از ارزشهای غیرعلمی
 .1-2رابطه ارزشهای علمی و غیرعلمی
پرسههشمهههمدربههارةارزشهههایعلمههیوغیرعلمههی(اجتمههاعی،اخالقههی،اقتصههادی،
زیباییشناختیو)...رابطهایمفههومی(مهاهوی)ووجهودی(تهالزمخهارجیورابطهة

تولیدیبینآنها)است.محوربحثدرسخناناندیشمندانمعموالًرابطةمهاهویاسهت
کهدراینزمینهچندنظروجوددارد56:نخستاینکههارزشههایعلمهی،دقیقهاًارزش
اخالقیاندودرنتیجهمعرفتشناسیبهشاخهایازاخالقفروکاهیهدهخواههدشهد.در
دیدگاهدوم،ارزشهاوهنجارهایمعرفتشناسانه،هیچربطهیبهاارزشههایاخالقهی
ندارندوبینآنهادیواریبلندکشیدهشهدهاسهت.حتّهیبرخهیدرایهنبهینمعتقدنهد
ارزشهایاخالقیناشناختاریاندکهاینشکافبینآنهارابسهیارعمیهقتهرمهیکنهد.
پوزیتیویستهاباهمینمبنا،تأثیرارزشهایغیرعلمیرادرعلهم،مخهرّبوغیرمجهاز
دانستند.شمارینیزهرارزشعلمیرادرعینحاه،ارزشاخالقینیزمهیداننهدودر
حقیقتارزشهایعلمی،بخشهیازارزشههایاخالقهیبههشهمارمهیرونهد(ماننهد
کلیفورد).دستهاینیزباحفظبنیادمعرفتیوعلمیارزشهایحوزةدانهش،التهزامبهه
آنهاراارزشوو یفهایاخالقیمیداننهد.بنهابراینبههدلیهلارادیواختیهاریبهودن
فرآیندباور،انسانهااخالقاًمتعهّدندکهارزشهایعلمیومعرفتیراارجنهنهدوایهن
خودیکارزشاخالقیبهشمارمیرود؛حاهیانفه آنارزشعلمهی،اخالقهیههم
هستیابهموازاتآن،ارزشیاخالقیوجوددارد(فنهایی.)85:8613،همچنهینبراسهاس
یکنگرشرای ،ارزشبودنآنهامشترکمعنویاستوهرمبنایبرگزیدهدرسرشت
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ارزش(شناختی،گرایشی،بینشی،کنشی)درحقهردوجاریاست؛امّهابهاتوجّههبهه
تفاوتحوزةکاربردونیزتفاوتکهارکردارزشهها(علهم،سیاسهت،جامعهه،اقتصهاد،
زیباییشناسی)آنهامتفاوتمیشوند(اشتراکارزشهادریکبخشوتفهاوتآنههادر
بخشدیگر) .
پ ارزشهایعلمیواخالقییهامتحدنهد(ارزشعلمهی،نهوعخاصهیازارزش
اخالقیاست)یامتباین.نوعدومخوددوگونهاست:جزئیوکلی.تبهاینجزئهیههم
سهنوعاست:التزامبهارزشهایعلمی،یکارزشاخالقیاست؛هرارزشعلمی،در
عیناستقاله،اخالقیهماست؛اشتراکتنهادرارزشبودنواختالفدرزمینهاست .
 .2-2استداللها بر نادرستی تفکیک بین ارزشهای علمی و غیرعلمی
تفکیکبینارزشهایابهیورکلیاست(موضوعی)یاتنهادرکاربستآنبهرایحهل
هادرمحوردومعبارتانداز :

مسألةارزشودانش(حکمی).مهمتریناستداله
الف)فروریختندیوارتمایزساحاتارزش:مهمتریننگرشبرایتمایزارزشهای
علمیازغیرعلمی،جداسازینهادعلمواستدالهعلمیازساحتاجتمهاعوواقعیّهات
عینیاست؛بهاینبیانکهداوریهاوترجیحاتعلمی،نیازمندمعیارههاوارزشههایی
ویژهساختارعلمیوغیرازارزشهایرای درمجادالتاجتماعیاست.علهمبنیهانو
ساختارخودراداردواجتماعنیزقهوانینومختصّهاتخهودرا؛درنتیجههارزشههای
حاکمبرهریک،سرشتمتفاوتیدارند.مخالفانمعتقدندچنینتفکیکهینههواضهحو
روشناستونهدلیلکافیوقانعکنندهداردوپیونهدارزشههایعلمهیبهاغیرعلمهی
آنقدرعمیقاستکهتمایزبینآنهاناکامبماند.مدّعایاصلیاینگهروهآناسهتکهه

ساختارهایعلمی،جزئیازساختارهایاجتماعیودردهآنهاست؛ازاینرونمیتهوان
بخشیازاجتماعراجداکردوازقواعدوآرمانههایاختصاصهیآنسهخنگفهت.از
پژوهشگرگرفتهتاسازمانوخانوادهویوآرمانهایعلمیوغیرعلمهیآنهها،همگهی
درهمپیچیدهشدهویکواحدبههمپیوسهتهبهاویژگهیههایواحهداسهت.درنتیجهه
بهحدیارزشهایاجتماعیبردیگرارزشهااثرمیگذارندوآنهاراتعریهفوتعیهین

میکنندکهتفکیکآنهاغیرممکناست.باکهاوشدربهابچیسهتیارزشههایعلمهی
درمییابیمکهآنهادرواقعبازتابهمانارزشهایاجتماعیحاکمبرپژوهشهگر(البتهه
ایهنبهاردرسهاحتعلهم)هسهتند(.)Rooney, 1992, p. 16; Douglas, 2009, p. 90-91
نگرشپستمدرنهانیزچنیناستوبهاعتقادآنهاارزشهایعلمی،درحقیقتنهوعی
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ازمعیارهایاجتماعیوفرهنگیهستندکههرآنچهرااعضاییکجامعهبهرایبهبهود
نظریّاتعلمیمفیدمیدانند،راهبهریوجههتدههیمهیکننهد.بههعبهارتدیگهر،در
پ زمینة نظامارزشیعلمهی،یهکسهاختاراجتمهاعیوجهودداردکهههمهةارزشهها
معطوفبهآنتعریفوتعیینمیشوندوتنهامشخّصةارزشهایعلمیدراینحالهت
هماناستکهاینامورشاخصهبهترشدنوارتقاینظرهایعلمیبهشمارمهیرونهد؛
برخالفدیگرارزشهایاجتماعیکهشاخصةآنها،بهبودفعّالیتهایاجتماعیاستو
برایارزشگذاریفعّالیتهایاجتماعی،اینمواردخطکشههایخهوبیهسهتند.په 
اگرچهدانشمندانخودرامتعهّدبهارزشهایمعرفتیمیدانندوبرایایهنکهاردالیهل
خوبیهمدارند،تازمانیکهاینارزشها،تعهیّنیافتههارزشههایباالدسهتیاجتمهاعی
نباشند،فعّالیتعلمیامکانپذیرنخواهدبود(.)Doppelt, 2008, p. 307-308پ رابطهة
نظاماجتماعونهادعلم،جزءوکلاستورابطةبینارزشهایاجتماعیوعلمهی،از
نوعتولیدیاست .
همچنینبرخیبهامقایسههدونهوعارزشههایعلمهیواخالقهی(نههارزشههای
اجتماعیبهصورتکالن)،دوحوزةعقالنیتواخهالقراچنهانبهایکهدیگرآمیختهه
میدانندکهنمیتوانارزشهایحاکمبرآنههاراجهداکهردوبهرایههریهک،حکمهی

مستقلدرنظرگرفت.براینمونهادعامیشودکهعنصهرمشهترکبهینههردوحهوزه،
اختیاراستوهمانیورکهاخالقیّات،فرعبرداشتناختیاروارادهانسانانهدواوابتهدا
بایدمختارباشدتابتواناورامسئوهدانسهتوسهپ سهتایشیهاسهرزنشکهرد،در
وهشگرمختاراستتاازبینگزینههایبدیلانتخهابکنهد

فعّالیتعلمیوعقلینیزپژ
وارزشهایعلمینا ربههمینمرحلهههسهتند.درنتیجههمنطهق،بخشهیازفلسهفه
یونانیوشاملجزئیّاتفنیآننبود؛بلکهمنطهق،قهانوناخالقهیِآنفلسهفهوبیهانگر
هنجارهایاخالقیآنبود(.)Heller, 1997, p. 143رویکهرداخهالقبهاورکلیفهوردنیهز
چنینمبناییداردوبراساسارادیبودنباور،آنرامشموهارزشداوریههایاخالقهی
میداند.یکیازنتای ایننگرش،ادّعایتالزمبینصدقمنطقی(وصهفگهزارهههابهه
معنایمطابقتباواقع)وصدقاخالقی(وصفافرادوبههمعنهایروراسهتبهودنبها
نتیجههمپوشانیارزشهایعلمیواخالقیاست؛چراکهتاعامهلمعرفتهی

خود)ودر
درفرآیندپژوهشباخودصادقنباشدوخودرافریبندهد،نمیتهوانازرسهیدنوی
بهصدقمنطقیایمینانداشت.اوبایددرفرآیندعلمهمانچیزهاییرادخالهتبدههد
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کهخودازعمقجانپذیرفتهاستوکسیکهرفتارهایصادقانهندارد،نبایدتوقّعنیهل
بهصدقراداشتهباشد.بهعبارتیدیگر،جامعارزشهانیلبهصدقومطابقتاسهت؛
یاصدقعلمییااخالقی.در نتیجهبهراینیهلبههصهدقعلمهیومنطقهیوشهناخت
درستازواقعبایددررفتارهمصادقبهودوارزشههایاخالقهیرارعایهتنمهودو
تفکیکمعناندارد.اشکاهاینادّعاآناستکههمةارزشههایعلمهیرابههصهدقو
همةارزشهایاخالقیرابهصداقتفروکاهشدادهاست.ازادّعایپیوندبینیکهیاز
ارزشهایاخالقی(صدقاخالقی)باغایتارزشهایعلمی(صدقمنطقی)نمیتهوان
بهدرهمتنیدگیهمهارزشهایعلمیوغیرعلمیهازجملهاخالقیهحکمکرد .
همچنینمیتهوانایهنادّعهاراچنهینبیهانکهردکههارزشههایعلمهیدرمقابهل
ارزشهایاجتماعینیستندتابینآنهاتضادودوگانگیپیشبیایهد؛بلکههارزشههایها

علمیاندیاغیرعلمی.دستةنخست،آنهاییهستندکههدرجههتکسهبمطلهوبههای
اعالیعلمی(ازجملهصدق)ارزشیافتهاندودرمقابهلآنهها،ارزشههاییهسهتندکهه
مطلوبیبهجزمطلوب هایعلمیدارنهد،همچهونغایهاتاخالقهییهااقتصهادی.حهاه
ارزشهایعلمییاغیرعلمیهرکداممیتواننداجتماعیهمباشهند؛یعنهیکرانههههای
مفهومیومصهداقیآنههادرتعهامالتاجتمهاعیتعهیّنیابهد.درنتیجههارزشمعرفتهی
میتوانداجتماعیومتأثّرازفرهنگوزمینهباشدودراینصورت،فعّالیهتعلمهیبهه

صورتغیرمستقیممتأثّرازارزشهایاجتماعیاستودیگهرتفکیهکارزشهها هکهه
مهمترینقصدازآن،دفاعازعلمغیرارزشباربودهدارایچندانثمرهاینخواهدبود .

ایننگرشنادرستبهنظرمیرسد؛چراکهحتّیدرصورتاعتقادبههشهکلگیهری
ارزشهایعلمهیدرچههارچوبارزشههایاجتمهاعی،بهازهمنمهیتهوانازتعریهف
ارزشهایعلمیبه«ارزشهاینا ربهآرمانعلم»گریختونهایتاینکهاخهتالفدر

غایتعلم(صدق،عینیّت،استفادهابزارییا)...پدیدخواهدآمد؛غایتعلهممهیتوانهد
براساسارزشهایاجتماعیتعیینشود؛امّااینکهبرایرسیدنههرغایهتمعیّنهی،بهه
ارزشهایخاصینیازاست،دیگرتهابعآنارزشههانیسهتواگهرارزشههاییماننهد
انسجاموتبیینپذیریوپیشبینیپذیری،نها ربههصهدقنظریّهههسهتند،درهمههجها
چنیناندومعنایینداردکهصدقدرجامعهایباارزشهایزمینهایخها آنههاپدیهد
آیدودرجامعهدیگرباارزشهایخا آن؛مگراینکهصدقرامهثالًکهارکردعملهی
بدانیم،نهمطابقت،کهدرآنصورت،مدّعاپذیرفتهاست؛حاهآنکههصهدقبههمعنهای
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مطابقت،ارزشعالیوغایتالقصوایبسیاریازجوامععلمیاسهتودرعهینحهاه،
ادبیّاتمشترکعلمیوارزشهایعلمیثابتیبینآنهارواجدارد.زمینههایرغبتبهه
اینارزشهادرجوامعمتفاوتاستوممکناستجامعهایبرایفعّالیتعلمیونیل
بهصدقارزشفراوانیقائلباشدوپژوهشگرانرابهسویآنتشویقکندوجامعهای
دیگرخمودباشدوشهروندانخودرانیزبهیانگیهزهبهاربیهاورد.په پهذیرشنقهش
ارزشهایاجتماعیدرفعّ الیهتعلمهییهکسهخناسهتواعتقهادبههنقهشآنههادر
شکلگیریارزشهایعلمی،بحثدیگر.نشانةدیگر،ارزیابیآراوانظهارعلمهییهک

سنّتفکریوفرهنگی،درسنّتدیگهراسهت.اینکههمهثالًنظریّههایغربهیدرسهنّت
اسالمینقدمیشودیافرآوردهشرقییادینی،درآکادمیغربینقدمهیشهود،نشهاناز
پذیرشمعیارههایثابهتبهیندوفرهنهگاسهتکههمنتقهدبراسهاسآنهها،عیهوبو
ضعفهاینظریّهیافرضیّةرقیبرا هچهبناییوچهمبنایی هفاشمیکنهدوبهرایهن

اساس،یکگفتگویعلمیپدیدمیآید؛وگرنهاگرتنهابراساسسنّتزمینهایخودآن
رانقدکند،چندانارزشمندنخواهدبودوتفاهمینیزپدیدنخواهدآمدوههرکسهیاز
نخود،یارنظریّهیافرضیّهایمیشودکهدیگرانرامجاهنقدآننیست،مگهربهابهه
چالشکشیدنارزشهایاجتماعیحاکمبرآنفرد؛حاهآنکهدرمقهامخهارجخهالف
آنتحقّقیافتهاست .
ب)اختالفبسیاردرمعناومصداقارزشهایعلمی:برخیمعتقدندباوجودعدم
توافقبرسرچیستیونیزمصادیقارزشهایعلمی،انتظارپیهداکهردنمعیهاریبهرای
تمایزبینآنهاوارزشهایغیرعلمی،بیهودهوغیرمنطقیاستوبهعبارتی،یکیرف
مقایسهوتمایز،خودهنوزدقیقاًمشخصنیست؛حاهچهانتظاریوجودداردکهبتوان
آنهاراازهمتمییزدادوهمیناختالفهادلیلیبرعدمتمایزماهویارزشهایعلمهی
یاعدمامکاندستیابیبهمعیارتمایزبینانواعارزشاست.درنتیجهیهامعیهارروشهنی
برایشناختارزشهایعلمیودرنتیجهتمایزآنهابهاارزشههایغیرعلمهیدرکهار
نیستیااینکهضرورتیبراینکاروجودندارد.بهدیگربیان،عدماجمهاعبهرمعیهارو
مصادیقارزشهایعلمی،دلیلیبرعدموجودمعیارومرزمشخّصیمیانآنهاودیگهر
انواعارزشاست( .)Rooney, 1992: p. 15
اینکهازنبودمعیاردرستیدرمقاماثباتوبازشناختارزشهها،ایهننتیجههثبهوتی
گرفتهشدهکهدرواقعتفکیکیدرکارنبودهاسهتیهاقابهلدسترسهینیسهت،مغالطهه
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است؛نبودیکاتّفاقنظردربابمصادیقارزشهایعلمیوابهامدرمصادیقدودسته
ارزشها،دلیلیبرنبوداختالفماهوییاوجودیبینآنهانیسهت.ضهمناینکههبایهد
توجّهداشتیبهقرییمشههورودرسهت،معیهارکلهی«صهدقآوری»54درههرارزش
معرفتیوجودداردوتنهاممکناستتعیینمصداقآنقابلمناقشهباشد.البتّهچنانکه
گذشت،خودارزشهایمعرفتیهمبهدودستهذاتهیوغیرذاتهیتقسهیممهیشهوندو
احرازاینمعیاردردستةنخستخیلیروشناست؛هرچندوجودبرخهیابهامهاتدر
دستةدومقابلانکارنیست .
ج)ضعفارزشهایعلمیدرانجامرسالتخود(راهبریفرآیندعلمی)ونیازبهه
دیگرارزشهاودرنتیجههلغویّهتومفیهدنبهودنتفکیهک(Douglas, 2009, p. 93–94
;.)Laudan, 2004, p. 18برایناساس،ارزشهایعلمیبهتنهاییازانجامرسالتخهود
وکامیابکردنپژوهشگردررسیدنبهصدقبرنمیآیندوبهقسیمخودنیزنیازمندنهد
وباتزلزهحائلبینآنها،دیگرتقسیمبیفایدهاست.اگهرایهننگهرشدرسهتباشهد،
تفکیکارزشهایعلمیازغیرعلمیدرتحلیلمسألةاثرگذاریانواعارزشهابردانش
غیرکاربردیخواهدبودوباتوجّهبهاثرگذاریانواعارزشهابهرفرآینهددانهش،دیگهر
تفکیکبهکارنمیآید .
اوّالًتنهاثمرةتفکیکارزشهادرمسألةاثرگذاریآنهابردانشپدیهدارنمهیشهود؛
ثانیاًاثرگذاریارزشهایعلمیبردانش،همیشگیوضروریاست؛امّادیگرارزشهها
یااثرگذارنیستند/نبایدباشندیااثرگذاریآنهاموردیوجزئیودرحهاالتخها و
مشخصاست.ساحتعلم،عرصهةجهوالنارزشههایعلمهیوداوریومؤاخهذهو
تحسینبراساسآنهاست؛امّاارزشهایغیرعلمیاصالتاًبهساحتیدیگرتعلّقدارنهدو
حتّیبافرضتأثیرآنهادرفرآیندعلم،اینجزءکارکردذاتیواوّلیةآنهانیسهت.لهودن
ازمبنایخوددرانکارعلمغیرارزشبار،نتیجهگرفتهکهتفکیهکارزشههایعلمهیاز
غیرعلمیلغواست؛حاهآنکه،انتخابمبنادراینمسأله،مقدّمبرانتخابنظردربهاب
مسألةیادشهدهاسهتواوّهبایهددیهدارزشههایعلمهیوغیرعلمهیتهاچههانهدازه
متفاوتاندوبراساسآن،دخالتآنهارادرفرآیندعلمارزیابیکرد.اگرمتفاوتبودند،

بایدحکمهریکراجداگانهووجهتمایزحکمیآنهارابیانکرد؛امّادرصورتاتحهاد
آنها،مسألةدومتکبعدیخواهدبود.نکتةدیگرآنکه،بهراسهاسبرههانتعهیّننهاقص
نظریّهبهوسیلةشواهد،ارزشهایعلمیبههمراهقواعدمنطقی،فرآیندنظریّهپردازییا
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فرضیهگزینیراتاحدزیادیپیشمیبرندودرچندگزینهنهاییمحصهورمهیکننهدو
همینامرنشانمیدهدتفکیکارزشهاوکارکردآنهامفیهداسهت.سهپ بهرایادامهه
رویّةعلمیوتعیّنکامل،ضرورتبهرهوریازارزشهایغیرعملیاثباتمیشود .
د)عدمنیازوغیرضروریبودنتفکیکارزشها:درنگرشبرخی،محهورمههمدر
ارزیابیاثرگذاریارزشهابردانش،نوعارزشهانیست؛بلکهشیوةاثرگذاریاستکه
درنتیجةآن،اقسامارزشهابهخودی خودپهاالیششهده،معلهومخواههدشهدکههچهه
ارزشیازکدامسنخ،چنیناثریبرجایخواهدگذاشتیانه.ازنگهاهداگهالس،معیهار
مهمدرتقسیمارزشها،تأثیرگذاریمستقیم55یاغیرمستقیم53آنهابرفرآیندعلماسهت،
نهعلمییاغیرعلمیبودن.برایناساس،اگرارزشهیدرقامهتیهکدلیهلیهاقرینهه،
پشتوانهبدونواسطةیکفرضیّهیانظریّهقراربگیرد،نقشمستقیمیایفاکردهاست؛امّا
اگرارزشیدرقالبترجیحووزندهیمعیارهایارزیابییابهعبارتی،تغییر(تقویتیا
د،تأثیرآنهاغیرمستقیمشمردهمیشود

تنقیص)قوتادلهوقرائنومعیارهانقشایفاکن
(.)Douglas, 2009, p. 96درنگاهاو،اثرگذاریمستقیمارزشهابرعلمپذیرفتهنیسهت؛
امّااثرگذاریغیرمستقیمآنهاقانونیوپذیرفتنیاست .
داگالسدریکتقسیمبندیجدید،ارزشهایعلمیرای رامعطوفبهغایتآنهها
(صدق)یاوجههکاربردشانبهدودستهتقسیممیکند.گهاهتنههابههفرآینهداسهتنتاجو
استدالهپژوهشگروسازوکارتحلیلدادههاتوجّهمیکنیمکهدراینصورت،هرامهری
کهبهسهولتاینفرآیندشناختکمککند،ارزشِشناختی51نامیهدهمهیشهود51.ایهن
ارزشهارابطةمستقیمیباصدقوکذبمحتواندارند.پ فارغازاینکهآرمهاننههایی
پژوهشگرچیست،آنچهبهکارآییپژوهشکمککند،ارزشخواهدبود،البتّههازنهوع
شناختیآن.براینمونه،سادگییکارزشِشناختیاست؛چونکهارکهردنبهانظریّهه
پیچیدهسختاست.سادگییکنظریّهبردیگری،نشانةکذبآندیگرینیست؛بلکهه
نشانفا یدهکمترآنبرایدانشمنداستوفایهدهداشهتن،یهکارزشعهاموفراعملهی
است.قدرتتبیینکنندگینیزتوانداللتهایبیشترودرنتیجهراههایبیشهتریبهرای
آزمونواکتشافبهنظریّهمیدهد.گستردگییکارزشاست؛چونزمینههایتجربهی
بیشتریپیشرویخودمیبیندودرنتیجهگزینههایفراوانیبرایآزمهونوجهوددارد.
سازگارینیزارزششناختیاست؛چوننظریّاتسازگارههمراحهتتهربههکهاربهرده
میشوندوهمکاربردوگسترةآنهاازیکیبهدیگریسرایتمیکند .
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درمقابل،دستهایکهدرنیلبهغایتنهاییپژوهش(صدقیهادسهتکهممعرفهت
قابلاعتماد)اثرگذارند،کمترشبیهارزشوبیشترهمچونمعیار53هستندکهقطهبنمهای
همةساحتهاوجوانبپژوهشبرایکامیابیدرغایتخودهستند.براینمونه،بدون
سازگاریدرونیوتواناییپیشهگویی،نظریّهةعلمهیقابهلقبهوهنخواههدبهود؛بلکهه
نظریّهایکهسازگاریدرونینهدارد،نشهانهایازکهاذببهودنبهههمهراهخهوددارد.
معیارهایعلمیدرکارکردیسلبی،هرنظریّهیافرضیّهایراکهتوقّهعآنههارابهرآورده
نسازد،فاقداعتبارعلمیمعرفیمیکنندوتنهافیلتراعتباریاعدماعتباربهشمارمیروند
وبههمیندلیل،شباهتچنهدانیبههارزشههاندارنهد31.په بهرایگهزینشازمیهان
فرضیّاتونظریّاتنبایدارزشهارامعیهارقهرارداد؛بلکههارزشههادرگهزینشههای
پیشزمینهایمانندمسهألةتحقیهق،اختصها بودجهه،روشتحقیهقومعیهارپهذیرش

شواهدوقرائنبهکارمیآیند؛چراکهعلممیخواهدجهانراآنیورکههسهت،نشهان
مادهد؛درحالیکههارزشهها نشهانگرنگهرشمهابههجههانوترجیحهاتمهاهسهتند
(.)Douglas, 2009, p. 93-95درنگهاهوی،ارزشههایعلمهیومعرفتهیبیشهترشهبیه
معیارهایسنجشگزارههایعلمهیومیهزانموفقیهتآنههاوکمتهرشهبیهارزشههای
شناختهشدهدردیگرحوزههاهستند( .)ibid, p. 102-103
پ درفرآیندعلمباارزشهایشناختیومعیارهایمعرفتیمواجههسهتم؛دسهتة
نخستبرایکارآمدیوسهولتدرتحقیهقونتهای آناسهتودسهتةدوم،راهنمهای
فرآیندعلمهستند.براساساینمبنا،ارزشهایشناختی،همشأنارزشهایاجتماعیو
اخالقیاند؛چراکهغایتیبیرونعلم(کارآمدی،ثمردهی،کاربردآسان)رانشانهرفتهانهد.
درمقابل،ارزشهایعلمیکهترجیحآناستکهآنهارامعیارهایعلمیبنهامیم،درون
فعالیتعلمکاربرددارندومعطوفبهداخلفرآیندعلماندوحدآنهادرستیعلمییها
کسبغایتدرونیعلم(عینیّتوصدق)است،نهبرایآرمانیبیرونیودرجةدوم .
برخیاینراتنهایکچرخشاصطالحیمیدانندکهتفاوتمهاهویمیهانمعیهارو
ارزشپیشنمینهدودرنتیجهمعیارههایعلمهی،همهانارزشههایمعرفتهیهسهتند
(.)Steel, 2010, p. 25بااینحاه،داگالسبهدلیلبرجستهبهودنوجهههسهلبیدرآن
موارد،آنهارانوعیمعیارمیداندکهنظریّاتبایدآنهارابرآوردهکنند؛نهاینکههآرمهان
باالدستیخودقراردهند(ارزش).درمقابل،کوهناموریمانندسادگیوانسجامرانهه
معیار،کهارزشهایعلمیمیداند(.)Kuhn, 1977, p. 329-331لیسینیزپ ازتحلیهل
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چیستیومصادیقارزشهایشناختی،آنهارامعیاریبهرایارزیهابیفعالیهتمعرفتهی
افرادمعرّفیمیکندکهازآن،برابریارزشبامعیاربهدسهتمهیآیهد( lacey, 2005, p.
.)61داگالسدوغایتکالنبرایفعّالیتعلمهیدرنظهرگرفتههوسهپ ارزشههارا
بستهبههریکازغایات،دستهبندیکردهاست.باتوجّهبهاشکاالتسخناووناکافی
بودنآنمعیاربراینفیارزشبودنآنویژگیها،بایدگفتغایهاتکهالن(صهدقیها
کاربردنظریه)ارزشذاتیواصلیاندومصادیقیکهدرجهتنیلبهاینغایاتشمرده
شدهاند،یکیازدوموردزیرهستند :
الف)ارزشهایابزاری؛هرگاهارزشیبهخودیخودبههایینداشهت؛امّهادرجههت
نیلبهارزشدیگریبهکهارآمهد،آنراارزشابهزاریمهینامنهد.درحهوزةعلهمنیهز
ارزشهایواالییچونمطابقت،یقینوکاربردعملیوجودداردکهبایدآنهارابهمثابه

ارزشهایذاتیبرشمردودیگرارزشهارادرپرتوآنهاتحلیهلکهرد.ههمارزشههای
شناختیوهمارزشهایمعرفتیموردنظهرداگهالسازسهنخارزشههایابهزاریانهد؛
چراکهاوارزشمندیهریکازمصادیقدودستهیادشدهرادرپرتوارزشهایواالتری
ترسیممیکندواینحاکیازابزاربودنآنهابراینیلبهکالنارزشههایدیگهراسهت.
صدقوکارآمدیعملیازمهمترینارزشهایعلمیمدّنظراوست.همچنینبیانشهد
کهارزشهایعلمیگاهذاتیاندوگاهغیرذاتی.آنچهدربهارةارزشههایابهزاریگفتهه
شده،دربارةارزشهایغیرذاتینیزبایدبیانکرد؛چراکهارزشهایغیرذاتهیبههیهور
مستقیمدرجهتنیلبهصدقبهکهارگرفتههنمهیشهوند؛بلکههمددرسهانارزشههای
ذاتیاند .

38
ب)هنجارها :درهرساحتی،چندینمؤلفةهنجاریوجوددارد:ارزش،قهانونیها
قاعده،و یفه،هنجارو...؛هنجارهادرگسترهههایفعهل،بهاور،ا ههارنظر،اندیشههو...
هوروبروزدارندوراهنمایفعّالیتانسهاندرآنگسهترهههاقهرارمهیگیرنهد.بهرای
هنجارها هکهمعموالًدرساختار«:ماباید/نبایددرموقعیّهتالهف،براانجهامدههیم»
()littlejohn, 2014, p. 1تبلورمیکنندهچندویژگیشمردهشهده:هنجارههادرقالهب
الگوها،مالکها،اصلهاوقواعددستیابیبههمطلهوبوآرمهانتجلّهیمهیکننهدوبهه
تعبیری،مظهرارزشهاومصداقآنهاومجرایتجلّیآنهاهسهتند.ههرهنجهار،تجلّهی
یکیاچندارزشاستکهدریکمصداقتعیّنپیداکردهاند؛چراکههارزشههاامهوری
کلیوعامهستندکهبرایدستیابیبهآنها،نیازمندتخصّصوتعیّنآنهاهستیم.بهبیهان
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دیگر،آنچهارزشهاخواهانپیدایشواجرایآنهسهتند،درقالهبهنجهار،نقشههراه
انسانهاقرارمیگیرندودلیلوتوجیههنجارها،ارزشهایپذیرفتههشهدههسهتند.اگهر
ارزشبخواهدکاربردیشود،درقالبهنجارتجلّیپیدامیکنهدتهابراسهاسآنمشهی
شودوهنجارها،ارزشهارادردسترسانسانهاقرارمیدهند.پ قدرتبازدارنهدگی
هنجارهانهازخودشانکهازارزش ههایباالدسهتیاسهت.بههتعبیهردیگهر،هنجارهها،
راهنمایاعماهپیشرووخطکشسنجشاعماهانجامشدهدرگسترةخا هستندکهه
اعضههایآنمههیتواننههدبههرایناسههاسداوریکننههدیههاداوریشههوند.هنجارهههااغلههب
دربردارندةرسوم39،قوانین 36،قواعد34،سهنّتهها35،مقهررات33وآداب 31هسهتند.په 
همانیورکهشماریازمعیارهابرایجهتدهیوارزیابیرفتارههابههکهارمهیرونهد،
معیارهایینیزبرایسنجشاندیشههاوجودداردکهازآنهابههنجارهایمعرفتیتعبیهر
میشودواینهنجارها،کاربردیشدهوتعیّنیافتةارزشهایواالدرفرآیندعلمهستند.
پ تفاوتهایارزشوهنجارایناستکه :
هارزشهادرقالبگزارههایکلیجلوهمیکنندوشاملخوبی،مطلوبیّتوبرتهری
هستند؛امّاهنجارهااغلبدرقالبگزارههاییبهاواژةبایهدونبایهدودرلبهاساصهل،
معیار،قاعدهیاالگوتجلّیمیکنند .
هارزشهاکلّیاند؛امّاهنجارهاجزئیومصداقیاند .
هارزشهاانتزاعیومفهومیاند؛امّاهنجارهاعملیوعملیّاتیاند .
هتحقّقارزشدرگهروهنجهاراسهتوهنجهارنیهزمشهروعیّتخهودراازارزش
میستاند.تاارزشینباشد،هنجارینیستوتاهنجارینباشد،ارزشیتحقّقنمهییابهد.

تعیّنهنجاردرپرتوارزشوتحقّقارزشازیریقهنجاراست .
هارزشهایذاتیتغییرنمیکنند؛امّاارزشهایابزاریوهنجارهاقابلتغییرند .
حاصلآنکه،ارزشعنوانیعامبرایخیر،برتریوآرماناستکههمعیهارداوریو
انتخابوسرمنشأسرزنشوستایششمردهمیشودوبهتناسهبگسهترهکهاربرددارای
اقسامیاستکهاینتنوّع،تفاوتعمیقهیبهینآنههاایجهادنمهیکنهد؛ازجملههدسهته-
بندیهایمهمدرارزشها،تقسیمبهعلمیوغیرعلمیاست.دستةنخست،ارزشهای

حاکمبرفرآیندعلماندکهباارزشهایدیگرساحات(ماننداجتماع،اخالقیات،اقتصهاد
وسیاست)متفاوتاند.اینارزشهادرقالبمصادیقیجزئیتجلّیپیدامیکننهدکههاز
آنهابههنجارتعبیرمیشود.آنچهداگالسبههدودسهتهارزشههایعلمهیوشهناختی
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تقسیممیکند،درواقعهمگیمتحدندووجهجامعآنها«،نقشمؤثّرویریقیّتآنهادر
کسبغایتازفعّالیتعلمی»است.درواقعچونغایهتنههاییآنههامتفهاوتاسهت،
رسالتآنهاهمتفاوتدارد؛امّامقوّمهردوآناستکهاموریمطلهوبدرجههتنیهل
بهارزشهایذاتیدرساحتعلمهستند.په ارزشههابههدودسهتهکهالنعلمهیو
غیرعلمیوهردستهبهذاتییااصلیوابزارییاآلیتقسیممیشوند.سهنخهمههایهن
ارزشها(البتهبهجزارزشهایزیباییشناختیکهاینامرخیلیدرآنهااختالفیاسهت)
مهمتهرینتفهاوتآنهها
درارزشبودنبهلحا معنایی هنهلفظی همساویهستند؛امّا 
عبارتانداز :

الف)ساحتبهکارگیری:گاهانساندرساحتفکریوعقیدتیفعّالیتمیکنهدکهه
هنجارهاوارزشهایخاصیبرآنحاکماستوگاهسهاحتفعهلوارادهواحسهاس
استکهدرآنجامحکومبهارزشهاوهنجارهایخا اسهت.ارزشههایعلمهیبها
حکمرانیبرفعّالیتعلمی،قواعدواصوهآنراتدوینمیکنند .
ب)منشأپیدایش:ارزشهایعلمیومعرفتی،اغلبمولودسلیقهوفرهنگنیستند؛
امّاارزشهاوهنجارهایاخالقیوسیاسیو،...تاحدزیادیمتأثّرازعوامهلیادشهده
استکهالبتّهاینبانسبیگراییتوصیفیسازگاراستولزوماًبهنسبیگراییتوصهیهای
وهنجههارینمههیانجامههد.نسههبیگرایههیتوصههیفیدرارزشهههایعلمههیحههداقلیودر
ارزشهایغیرعلمیبیشتراست؛امّااینفرقباعثتفهاوتدرسرشهتآنههانیسهتو

تنهامصداقآنهادستخوشایننوساناتمیشود .
نکتةمهمدربارةهمهارزشها،تعیینمعیارومصهادیقآنههایهابههتعبیهری،نظریّهه
هنجهاریارزشاسههت.نظریّهاتیچههونغایههتگرایههی،و یفهههگرایههی،قراردادگرایههیو
فضیلتگرایی،درهمینجهتاست.درفلسفهعلمومعرفتشناسهیامّهاکمتهراتفهاق
میافتدکهبخشیبهاینبحثوتحلیلآناختصا یافتهباشد .
درجمعبندیارزشهایمعرفتیوعلمیمیتوانگفت:درترسیمچرخةعلمی،سه
عنصرمحوریوجوددارد:پژوهشگر،علم،واقع.هرسهمؤلّفهبایکدیگررابطهدارندو
سهارزشعلمیکالنوذاتیبرفرآیندارتباوآنهابایکدیگر(دوبهدو)حاکماسهتو
ارزشهایآلیوابزاریدرپرتوآنهاتعیینمیشوند:
. 8صدق:رابطهبینعلموواقعنیزدربهترینحالت،مطابقتاستواساسدانهش
برایآناستکهبهماچهرهواقعهیهسهتیرابنمایانهد؛وگرنههکسهبگونههبایهلو
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دلبخواهانهازعلمدشوارنیست.صدقونیلبهواقعچنانکهههسهت،واالتهرینارزش
دراینمحوراستودیگرارزشهادرپرتوآنتعریفوتعیینمیشوند.البتّههممکهن
استبرخیبهوجودواقعیاامکاننیلمعرفتیبهآناعتقهادینداشهتهباشهند.درایهن
صورت،کارکردعملیوابزاریعلمارزششمردهمیشود .
.9یقین:بینپژوهشگروعلم،انواعیازروابطقابلتصوراسهتومیهزاندلگرمهی
عالمبهعلمخویشوباورعمیقیاسطحیاوبهدستاوردعلمیخهود،مشهموهداوری
میشود.آنچهدراینزمینهدربرههاییوالنیازتاریخ،ارزششمردهمیشده،باالترین
درجةعلم،یعنییقینبودهاست.سپ باتزلزهدرمعیاریقینودشوارینیهلبههآن،
گاهایمینانفردیاداشتنشواهدوقرائنکهافی،ارزشمحهوریدرایهنبخهشتلقهی
میشدهاست .

.6حقیقتجویی :بینپژوهشگروواقع،نسبتجستجوگروگمشدهاسهتوآنچهه
معیارداوریدراینمیان،میزانحهر وولهعاوبهراینیهلبههایهنگهوهراسهتو
خمودگیوبیتوجّهی،نشانازاهمیّتندادنبههآناسهت.درنتیجههچنهینکسهیدر
مسیرعلممباالتچندانینداردومعیارهایعلمیبراینیلبهصدقراچندانرعایهت
نمیکند.روشناستکهاعتباراینارزشهمبهاصلصدقوابستهاسهت؛امّهادرایهن
محورنیازبهتعریفارزشیواالوجودداردتاهمةفضایلفکریوهنجارهایمعرفتهی
درپرتوآنتعریفوتعیینشوندکهازآنارزشبهحقیقتجهوییتعبیهرشهدهاسهت؛
آنچهارسطوهمهانسانهاراذاتاًبدانمتصفمیکرد .
نتیجه
ارزشهادارایکاربردهاوکارکردهایمهمّیدرعرصههایمختلهفهسهتند.ازجملهه
مهمترینتفاوتبینانواعارزش،تفکیکنوععلمهیومعرفتهیازغیهرآن(اجتمهاعی،
اخالقی،سیاسیو)...است.ارزشهایعلمیدرساحتپژوهشوفرآیندعلمیبهکار
میروندکهتحقّقغایتعلمیدرگروالتزامبهآنهاست.التزامبهارزشههایعلمهیدر
روندعلم،امریرای وبایستهاسهت؛امّهادخالهتدادنارزشههایغیرعلمهیدرایهن
فرآیندچالشبرانگیزاست.ارزشهایعلمیتفهاوتمهاهویبهاارزشههایغیرعلمهی
(البتهبهجزارزشهایزیباییشناختی)ندارندوتنهاتفاوتبینآنها،همانندتفاوتبهین
دیگرانواعارزش،گسترهکاربریوغایتآنهاست.ارزشهایعلمیمحدودبهفرآینهد
فعّالیتعلمیاندودرجهتنیلبهغایاتمعرفتیپذیرفتهشده(کهاغلبصدقاسهت)
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بهکارگرفتهمیشوند؛امّاارزشههایغیرعملهیدرجههتنیهلبههآرمهانههایکهالن
اجتماعیواخالقیهستند.تفکیکارزشهایعلمیازغیرعملیهممفیداسهتوههم
ضروریاست؛همازجهتنوعوسنخآنهاوهمازجهتکهاربردآنهها.ضهمناینکهه
یرحآرمانعلمغیرارزشبارومشروعدانستندخالهتارزشههایعلمهیوغیرمجهاز
دانستندخالتدادنارزشهایغیرعلمیونیزاسهتدالهههایارائههشهدهدربرابهرایهن
آرمان،مانندتعیّنناقصوریسکاسهتقرایی،همگهیحهاکیازپهذیرفتنتفکیهکبهین
ارزشهااستوچنانکهایشانادعاکردهاندوادلهآنهمبیانشهد،ارزشههایعلمهی
تنهادرحوزةنظریکاربرددارندوارزشهایغیرعلمیدرساحتهایعملهیبههکهار
میآیند.
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پینوشتها
1. value

2. axiology
3. truth-Conducive
4. scientific
5. epistemic
6. cognitive
7. constitutive
8. contextual values
9. value-free ideal
10. habits
11. skills
12. innate faculty
13. rational dispositions
14. motivational dispositions
15. excellence
16. descriptive
 .اعتبارییاقراردادی،اعمازاینکهمطلوبهااموریحقیقیباشندیاجعلی.81
18. normative
19. value judgment
20. prescriptive judgment
21. nonmoral
22. epistemic utilities
»اغلبدرمعرفتشناسیوفلسفهمحضبهکهارمهیرودودرفلسهفهعلهمTruth«واژه.96
ً)استفادهمیشهودکههمعمهوالScientific objectivity(»بیشترازاصطالح«عینیت علمی
 .مقصودهمانصدقبهمعنایمطابقتنظریاتعلمیباواقعخارجیاست
24. right description of the world
25. purely epistemic goal.
26. intellectual value.
27. intrinsic
28. extrinsic
29. predictive accuracy
30. testability
31. simplicity
32. truth
33. objectivity
34. certainty
35. understanding
36. credibility
37. empirical adequacy
38. trustworthiness
39. rationality
40. justifiability
41. accuracy
42. internal consistency
43. consonance
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44. connectivity
45. holism
46. explanatoryPower
47. predictability
48. simplicity
49. power to encapsulate possibilities
50. pragmatic usage
51. explanatorypower
52. unifying power
.56سوزانهاکبههبررسهیانهواعروابهطبهینارزشهیابی()appraisalاخالقهیومعرفتهی
پرداختهوآنرادرهفتنظردستهبندیکردهاست)Haack, 2001(.بحثکنهونی،مقایسهه
ارزشمعرفتیبااخالقیاست،نهارزشیابی؛بااینحاه،درتدویندستهبندیاقسامروابهطدو
نوعارزش،ازمطالباوبهرهبردهشدهاست .
54. truth- conduciveness
55. direct
56. indirect
57. cognitive value
.51البتهارزشهایشناختیدرنگاهمتقدمترورای تر،برهمانارزشههایصهدقآورایهالق
میشدهکهدراینصورت،باارزشههایمعرفتهیهمپوشهانیداردLongino, 1996: p. (.
)41
59. criteria
.31ارزشهایمعرفتی،شروالزمبرایعلماند،نهشروکافی.بنابرایننمیتوانبراساسآنها
گفتچهچیزیعلماست،بلکهمیتوانگفتچهچیزیعلمنیست .
.38باتوجهبهکاربردوسیعهنجارهادرجامعهشناسی،درکتبحوزهعلوماجتماعیمطالهب
مفصلیدربارهسرشتوکارکردهنجارهایاجتماعیفراهمآمدهاست.همچنهیندرمعرفهت-
شناسیوفلسفهعلمنیزسخنازهنجارهایمعرفتیاست .
62. customs
63. laws
64. rules
65. traditions
66. regulation
67. Mores
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