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بازشناسی ارزشهای علمی
از ارزشهای غیرعلمی
غالمحسین

جوادپور *
*

چکیده
ارزشها براساس گسترة کاربرد به اجتماعی ،اخالقی ،اقتصادی ،سیاسی،
علمی و زیباییشناختی تقسیم میشوند .در این میان ،ارزشهای علمی
بهدلیل نقش کلیدی آنها در ساماندهی پژوهش و هدایت آن به غایات
معرفتی ،از جمله صدق ،و نیز محوریّت آنها در مسألة ارزش و دانش،
سزاوار تأمّالت بیشتری هستند .گذشته از اختالف در ماهیّت این ارزشها
که معطوف به کدام ویژگی تحقیق (صدق ،توجیه ،کاربرد ،مقبولیت،
بهینهسازی) تعریف شوند و نیز تنوّع مصادیق آنها در آثار مختلف ،دربارة
اشتراک و اختالف آنها با دیگر انواع ارزش اختالفنظر وجود دارد .برخی
سرشت آنها را با دیگر ارزشها از جمله ارزشهای اخالقی و اجتماعی
کامالً متفاوت میدانند و شماری نیز ارزشهای علمی را دستهای از ارزش-
های اخالقی میپندارند .عدهای تمایز ارزشهای علمی از غیرعلمی را نه
روشن میدانند و نه دالیل قانعکنندهای بر آن مییابند؛ شماری آن را لغو
میدانند و برخی تنوع مصداقی و اختالف در تعیین آنها را دلیل بر نادرستی
تفکیک تلقی میکنند .برخی نیز با اذعان به امکان چنین تمایزی ،ضرورت
آن را نفی میکنند .این نگرشها اغلب نادرست هستند؛ چراکه ارزشهای
علمی هم دارای معیار روشن و هم دارای مصادیق مورداتفاق هستند و هم
تفکیک بین انواع ارزش ،ثمرات علمی دارد و ازاینرو بیهوده نیست.
همچنین سنخ ارزشهای علمی با ارزشهای اجتماعی و اخالقی مشترک
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است و تنها گستره کاربرد (علم یا غیرعلم) و غایت آنها تفاوتشان را رقم
میزند.
کلیدواژهها :ارزش ،علم ،ارزشهای علمی ،ارزشهاای غیرعلمای ،صادق،
ارزش و دانش.

طرح مسأله
«ارزش» 7مؤلفااهای پرکاااربرد و کلیاادی در شااماری از دانااشهااای نظااری و عملاای و
مهمترین شاخصه در دانشهای هنجاری است؛ ازایانرو پاژوهشهاای گساتردهای بار
محور چیستی ،انواع و مؤلفاه هاای آن ساامان یافتاه اسات و اماروزه فلسافه ارزش یاا
ارزششناسی 2،دانشی مستقل ،باینرشاتهای و مهام باه شامار مایرود .اخاالق ،علام،
سیاست ،اقتصاد ،زیباییشناسی و اجتماع ،همگی عرصههایی برای بروز ارزشها هستند
و بنابر چارچوب و بنیانهای هر یک ،ارزشها بازتعریف و شناسایی میشوند .یکای از
مهمترین مباحث در ارزششناسی ،تحلیل سرشت انواع ارزش و کشاف رابطاة آنهاا باا
یکدیگر است؛ به این معنا که انواع ارزشهای یادشده ،چه ارتباایی باا هام دارناد؛ آیاا
همگی از یک سنخاند و تنها بنا به چارچوب حاکم بر آنها و غایات ماورد نظار از آنهاا
تفاوت دارند (اشتراک معنوی) یا اینکه هیچ وجاه جاامعی باین آنهاا نیسات و تنهاا در
عنوان ارزش یکسان هستند (اشتراک لفظی) یا اینکه برخی اناواع ارزش دارای اشاتراک
معنوی و برخی لفظاً مشترکاند و یا نظریّة بازیهای زباانی ویتگنشاتاین در ارزش هام
جاری است.
یکی از انواع مهم ارزش ،آن دستهای هستند که در گسترة علم باه کاار مایروناد و
معیار سنجش نظریّهپردازیها و فعّالیتهای علمیاند؛ هم پژوهشگر باید در سیر علمای
خود براساس آنها مشی کند و آنها را فراروی خود قارار دهاد و بادانهاا ملتازم باشاد
(کارکرد فرآیندی) و هم در مقام داوری نظریّات و مدّعاها ،بر اساس آنها عمل میشاود
و میزان وفاق آنها با این دسته از ارزشها ،توفیق آنها تلقّی میشود (کاارکرد برآینادی).
به دیگر سخن ،اینها همان شاخصها و امور مطلوب برای نیل به غایت در علم ،معرفت
یا شناخت هستند که تخطّی از آنها هم خطای علمی ،معرفتی یاا شاناختی اسات و هام
کسب غایت آنها را به خطر میاندازد .برای نمونه ،غایت فعّالیتهای معرفتی یبق نگااه
مشهور ،نیل به صدق ا آن هم به معنای مطابقت ا است و یکی از مهامتارین شاروو و
9
زمینههای کسب صدق ،التزام به ارزشهای معرفتی است و این ارزشها صادقآفارین
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هستند .از این ارزشها با اوصافی مانند علمی 9،معرفتی 9،شناختیDouglas, 2009, p. ( 3

 )93; lacey, 2005, p. 45و سازنده( 1ارزشهایی که سرچشمة قواعد مربوو به تأسای
1
روش و فعّالیت علمی قابل قباو هساتند) ا در مقابال ارزشهاای زمیناهای و باافتی
(ارزشهایی که متعلّق باه زیسات باوم فرهنگای و اجتمااعی تولیاد داناش هساتند) ا
( )Longino, 1990, p. 4تعبیر شده است که با وجود تفاوتهای اندک در سرشت آنهاا،
مقصود کلّی از آنها تقریباً مشترک است.
این پژوهش درپی تحلیل چیستی ارزشهاای علمای و وجاوه تماایز آنهاا از دیگار
ارزشها است .گذشته از اهمیّت این پرسش در خود این داناشهاا ،ثمارة دیگار آن در
تحلیل مسألة ارزش و دانش و ارزیابی آرمان علم غیرارزشبار 9است؛ چراکه در فرآیناد
علم ،اثرگاذاری ارزش هاای علمای و معرفتای ،مجااز (بلکاه الزم) اسات؛ امّاا درباارة
اثرگذاری دیگر ارزشها تردید وجاود دارد .حاا اگار ارزشهاای علمای و غیرعلمای
سرشت مشترکی داشته باشند ،این تفکیک در مشروعیّت اثرگذاری آنهاا چاالشبرانگیاز
خواهد بود .البته رد آرمان علم غیرارزشبار لزوماً مبتنی بر نقاد ایان تفکیاک نیسات و
استدال های مبتنی بر تعین ناقص و ریسک استقرایی ،با پذیرش هماین تفکیاک ،نقاش
ارزشهای علمی را در علم ،ضروری امّا ناکافی دانستهاند و برای تعاین کامال یاا رفاع
پیامدهای ناگوار غیرمعرفتی ،دخالت ارزشهای غیرعلمی را الزم برشمردهاند.
این مسأله همچنین ثمرات دیگری در فلسفة علم و فلسفة اخالق دارد .نموناه باارز
معتقدان اشتراک لفظی این دو دسته ارزش ،پوزیتویستها هستند که با وجود اذعاان باه
ارزشهای علمی و نقش مهم آنها در پژوهشهاای علمای و عینیات علام ،ارزشهاای
اجتماعی و اخالقی را همچون عایفهگرایان ،اموری ذهنی و غیرعینی میشمرند که تنهاا
برونداد عوایف درونی هستند و از هیچ امر حقیقی یا قرین حقیقت حکایت نمیکنناد.
اشتراک معنوی نیز دیدگاه برگزیده بسیاری اسات کاه هار آنچاه درباارة منشاأ و سانخ
ارزشهای اخالقی و اجتماعی بدان معتقدند ،همان را در ارزشهای علمای نیاز لحاا
میکنند.
پژوهش پیشرو پ از تبیین چند محور مقدّماتی برای بحث ،به چیستی ارزشهای
علمی ،اقسام ،نمونهها و ویژگیهای آنها و نیز مساألة مهام رابطاة ارزشهاای علمای و
غیرعلمی میپردازد.
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 .8سنخشناسی و احکام ارزشهای علمی

 .7-7سرشت ارزش
دو مقولااة ارزش و فضاایلت (و در مقاباال آنهااا ،ضااد ارزش و رذیلاات) درشاامار
شاخصترین امور هنجاری هستند و در تحلیل سنخ و سرشات آنهاا اخاتالف نظرهاای
71
عمیقی وجود دارد .در نگرشهای رایا در تااریخ فلسافه ،فضاایل از سانخ عاادات،
مهارتها 77،استعدادها و ویژگیهاای ذاتای 72،ملکاات عقلای79یاا انگیزشای 79شامرده
شدهاند و هر دیدگاه یرفدارانی را در برههای از تاریخ داشته است (برای آگاهی از گزارشی
در این زمینه ،ر.ک :پینکاف  .)973-919 :7911 ،در مقابل ،ارزشها معموالً از سنخ برتریها و
مطلوبهای عام شمرده شدهاند که گروهی از انسانهاا در پای آناناد و افعاا و حتای
داراییهای مادّی و معنوی خود را در جهت نیل به آن بذ میکنند .پ ارزش عامتر از
فضیلت است و حتّی فضایل در بستر ارزشها تعریف و تحلیل مایشاوند .ارساطو نیاز
ارزش و فضیلت را با مؤلفة خیر یا برتری79پیوند میدهد .در فلسفة عمل نیاز از وجاود
غایت نهایی و نیز نقش حکمت عملی در تحلیل عمل فضیلتمندانه ساخن گفتاه شاده
است (.)Hursthouse, 2010 , 318-320
انسانها گاه در مقام گزارش جهان برمیآیند و گزارههای توصیفی73بیان میکنند؛ امّاا
گاه جهانِ خود را نیز دخیل میکنند و براساس برخی اماور مطلاوب و ترجیحای خاود
(فردی یا اجتماعی) 71،جهاان را داوری مایکنناد و از گازارههاای هنجااری 71اساتفاده
میکنند که این دسته ،گاه داوری ارزشی( 79شامل داوری براساس خوبی و بدی) و گااه
داوری تجویزی( 21شامل باید و نبایاد) هساتند .گازارههاای توصایفی ،راساتیآزماایی
میشوند و مطابقت آنها با واقع محک میخورد؛ امّا دربارة دستة دوم ،تنها مایتاوان باه
پیش زمینه و بنیان هنجاری گوینده نفوذ کارد و معیااری را کاه وی براسااس آن داوری
کرده ،بازخوانی و نقد کرد .هر فرد یا اجتماعی یک تلقّای از خیار را برگزیاده اسات و
براساس آن ،به نفی و اثبات و یرد و ترجیح میپردازد که از آن به نظاام ارزشای تعبیار
میشود .این داوریها و ترجیحات ،اغلب اخالقی و گاه نااخالقی 27است.
برخی مفاهیم مانند علم ،دین ،حقیقت ،خوب و وجود ،آنقادر روشان هساتند کاه
بحث بر سر تعیین دقیق مفهوم و چیستی آنها جدلی و مناقشهبرانگیز میشاود؛ ازایانرو
عدهای این موارد را در بستر بحثهای مرتبط با آنها ،بینیاز از تبیاین مفهاومی و حتّای
گاه تعریفناپذیر دانستهاند .در این میان میتوان از شهودگرایانی مانند مور سخن گفات
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که ارزش را بر اساس خوب تحلیل میکند و خوب را هم غیرقابل تعریف میداناد؛ امّاا
برخی دیگر تالش کردهاند ارزش را تعریف و تحلیل کنند که در این زمینه ،دیدگاههاای
مختلفی وجود دارد .قدیمیترین نگرش ،ارزش را از سنخ باور یا قابل بازگشات باه آن
می داند .عوایف و احساسات ،گرایش و میل ،اراده ،پدیاده فرهنگای ،امار قاراردادی و
فعل ،دیگر سنخهای مطرحشده برای ارزش هستند .نظریاات ترکیبای نیاز در ایان باین
وجود دارد که مثالً ارزش ،ترکیبی از گارایش و بااور عادهای خاا یاا عاام شامرده
میشود .برخی تالش کردهاند بهجای تعریف ارزش ،وجه جامعی بارای آن ارائاه کنناد؛
برای نمونه ،شوارتز وجه جامع باین آرای نظریاهپاردازان در بااب ارزش را ایان شاش
محور میداند :ارزشها باورهایی هستند که عمیقاً با احساسات پیوند خوردهاند؛ ناظر به
اهداف محبوب انسانی هستند که او را به ساوی انجاام فعال برمایانگیزانناد؛ فراتار از
موقعیّتها و افعا خا و عام و فراگیر هستند؛ بهمثاباة معیارهاایی بارای انتخااب یاا
ارزیابی عمل میکنند؛ دارای سلسلهمراتب براساس اهمیّت خود برای افراد هستند؛ ایان
اهمیّت نسبی ارزشها است که منشأ صدور افعا از انسانها میشود( Schwartz, 2012,
.)p. 3-4
لیسی نیز با توجّاه باه پیچیادگی ارزش و کاربردهاای آن ،ارزش را مقولاهای بارای
ایالق بر چند کاربرد زیر میداند:
ا یک خیر بنیادین که غایت انسان در زندگی او قرار میگیرد.
ا کیفیّتی که زندگی را خوب یا معنادار یا کامل میکند.
ا معیاری بنیادین که گزینش افعا براساس آن انجام میگیرد.
حا هر یک از این موارد می تواند در ساطح فارد یاا سااحت اجتمااع باه کاار رود
(.)Lacy, 1999: p. 23

تحلیاال دقیااق ارزش ،بحثاای دراز داماان بااا مبااانی متکثّ ار در حااوزة معناشناساای و
هستیشناسی ارزش است؛ تا جایی که تعیین معنایی دقیق و واحد برای این اصطالح را
مشکل یا ناممکن میگرداند .بنابراین همین تحدید مفهومی در کنار برداشت شاهودی از
آن ،برای تحلیل مسأله کافی است؛ ضمن آنکه در ادامه ،شناساههاای بیشاتری از ارزش
بازگو خواهد شد و مقام مقایسه ارزشهای علمی و غیرعلمی ،خود مبیّن چیستی وجاه
جامع و فارغ آنهاست.
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 .2-7سرشت ارزشهای علمی
هر دسته از انواع ارزشها در گسترهای خا کاربرد دارند؛ از جمله ارزشهاای علمای
که مختص حوزه فعالیت علمی هستند و در دو مقام در فرآیند علم به کار میآیند:
الف) کارکرد پیشینی (فرآیندی) :در مقام سیر علمی نظریهپرداز و گزینش فرضیه یاا
نظریه علمی از میان بدیل آنها.
ب) کارکرد پسینی (برآیندی) :در مقاام ارزیاابی فرضایّات و نظریّاات ارائاهشاده و
داوری دربارة آنها.
بایستههای منطقی و معرفتشناسانه همیشه فراروی اندیشمندان بوده است و آنها در
دو مقام یادشده (فرآیند و برآیند علمی) به معیارها و مطلوبهای علمی توجّه داشتهاند.
ساحت علم برای خود دستورالعملهایی داشته که التزام به آنها شرو الزم فعّالیت علمی
و نظریّهپردازی شمرده میشده است؛ امّا بحث مستقل دربارة آنها و تحلیل سرشت آنهاا
چندان محور بحث نبوده است .در دوران اخیر ،نخستینبار همپال ( Hempel, 1960, p.
 )465از ارزشهایی که صرفاً در ساحت علم ،معیارهایی بارای داوری فرضایّات علمای
شمرده میشوند ،به «فایدههای معرفتی» 22تعبیار کارد( .)Wandall, 2004: p. 267کاوهن
نیز از «ویژگیهای یک نظریّة علمی خوب» سخن گفت و برای ارزیاابی «کفایات یاک
نظریه» ،پن ویژگی مهم را برشمرد ( )Kuhn, 1977, p. 321-322که در ضامن مصاادیق
ارزشهای علمی از آنها ساخن خاواهیم گفات .در اداماه باا بررسایهاای مفهاومی و
مصداقی ،جوهره ارزشهای علمی و فرقهای آن با دیگر انواع ارزش تحلیل میشود.
 .8-2-8معیار ارزشهای علمی
در مقام چیستی ارزشهای علمی ،معیارها و تعاریف مختلفی ذکر شده است؛ ازجمله:
الف) ارزشهای علمی آن دسته از ویژگیهای نظریّات علمای هساتند کاه موجاب
«موجّهیت» و «زمینهساز پذیرش آنها» میشود( .)Doppelt, 2008, p. 303به دیگر سخن،
هر نظریّة علمی برای آنکه معقو و موجّه باشد و توجّه اندیشمندان را باه خاود جلاب
کند ،باید برخی معیارهای مطلوب را داشته باشد و براسااس آنهاا سانجیده شاود .ایان
ارزشها جملگی موجب ارتقای کیفی نظریّه میشوند و وجود آنها تضامینی بارای نیال
به غایت مطلوب معرفتی و علمی است .فلدمن نیز ارزش معرفتی را در پیروی از قارائن
و شواهد میداند؛ حتّی اگر این رویّه به صادق نینجاماد(.)Feldman, 2000, p. 132-148
پیوند بین توجیه و صدق ،از دغدغهها و مسائل عمیق معرفتی است کاه برخای اتّصاا
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لزومی بین آن دو نمیبینند و برخی ارزش توجیه را در گرو نیل به صدق میبینند ( see:

 .)Littlejohn, 2012اگر پیوندی بین صدق و توجیه نباشد ،آنگاه نظریّه یا فرضیّه تنها در
صورت تأمین برخی غایات ،ارزش معرفتی خواهاد داشات .در فرآیناد داناش ،غایاات
مختلفی قابل فرض هستند که صدق ،تنها یکی از آنهاست.
ب) عدهای ارزشهای علمی را آن دسته از ارزشهای تروی دهنده در جهت کساب
باورهای صادق یا به تعبیر بهتر ،مقرب به صدق یا صدقآور مایدانناد( Steel, 2010, p.
 .)18; Goldman, 1999, Rooney, 1992, p. 14به تعبیار دیگار ،صادق غایاتالقصاوای
فعّالیت علمی و معرفتی است 29و هر آنچه راه نیل باه آن را فاراهم و هماوار کناد نیاز
ارزش معرفتی خواهد یافات .بناابراین هار کا در هار فرآیناد علمای باا هار مبناای
هستیشناختی و معرفتشناختی ،ارزشهایی علمی را فراروی خود میبیناد کاه صادق
باورهای او در گرو التزام به آن ارزشها است .بارای نموناه ،تواناایی پیشاگویی دقیاق،
راهی برای نیل به صدق است؛ زیرا دقیقاً یا تقریبااً آیناده را تخماین مایزناد؛ بناابراین
ارزش شمرده می شود؛ هرچناد در نهایات ممکان اسات پژوهشاگر باه صادق دسات
نیابد( .)Steel, 2010, p. 18برخی با به کار بردن تعبیری دیگر در وصاف ایان ارزشهاا،
آنها را در جهت رفع دغدغه «توصیف درست جهان» 29دانستهاند .پ ارزشهای علمی
با ارزشهای اخالقی در این تفاوت دارند کاه دساتة نخسات در پای توصایف درسات
جهان و دستة دوم در پی سنجش جهاناند .پاتنم این را نادرست میداند؛ چراکه بسیاری
از ارزش های بنیادین اخالقی نیز عینی هستند؛ ضمن اینکه توصیف درسات باا عینیّات،
هممعنا نیستند (.)Putnam, 2002, p. 31-33
صدق در کلمات بسیاری از فیلسوفان بهمثابة غایات مباحاث معرفتای مطارح شاده
است .دکارت معتقد بود فهم درست و دقیق انسان به او اجاازه مایدهاد تاا عاالوه بار
دوری از خطا ،صدق را به دست آورد( .)Descartes,1985, p. 62چیزم بااور کاردن بار
محور توجیه معرفتی را معقو ترین کار برای کسب باور صادق و دوری از باور کااذب
میداند ( .)Chisholm, 1982, p. 4موزر شرو کامیابی توجیه معرفتی را در جهت غاایتی
بهنام صدق میشمارد و معتقد است توجیه تنها در مسیر رسیدن به هدف صدق پذیرفته
خواهد بود ( .)Moser, 1985, p. 4فولی اعتقاد به باورهاای صاادق و دوری از باورهاای
کاذب را بهمثابة یک «غایت معرفتی محض» 29معرّفی میکناد( .)Foley, 1993, p. 19لارر
می گوید پذیرش برخی چیزها با هدف دستیابی به صدق و نیز دوری از خطاا ،یکای از
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بایستههای معرفت است و همین نگرانی درباره صدق است که ماشین توجیه را هادایت
میکند( .)Lehrer, 2000, p. 112گلدمن باور صادق را یکی از عوامل تعیینکنناده ارزش
فکری 23میداند ( .)Goldman, 1986, p. 98سوسا کارکرد فضاایل فکاری را باه بیشاینه
رساندن سهم فرد از حقیقت و صدق میداند) .)Sosa, 1991, p. 225پالنتینگا نیاز تولیاد
باورهای صاادق را هادف از کاارکرد درسات قاوای شاناختی انساان معرفای مایکناد
( .)Plantinga, 1998, p. 39همچنین آلستون هدف از توجیه موفّاق را کساب بیشاترین
صدق و کمترین خطاا و کاذب در باورهاای فارد مایداناد (.)Alston, 1985, p. 83-84
زگزبسکی نیز میگوید با وجود امیا یبیعی بسیار ،میل یبیعی به صادق در میاان ایان
امیا  ،برتری دارد و در هر فردی میتوان آن را یافت (.)Zagzebski, 2012, p. 34
تعریف غالبی صدق به مطابقت با واقع ،ریشه در فلسافه یوناان دارد و اماروزه هام
یکی از گفتمانهای رای است؛ امّا با یرح انتقادات زیاد به این تلقّی ،نگرشهای بدیلی
(مانند :کارکرد عملگرایانه و انسجام درونی) شکل گرفت .بناابراین کااربرد ارزشهاای
علمی لزوماً پیوندی با رئالیسم علمی ندارند و بسته به تلقّی خا از صدق ،ارزشهای
علماای در هاار پااارادایم علماای اهمیّات خواهنااد داشاات .یکاای از عماادهتاارین دالیاال
رویگردانی از تلقّی رای از صدق (مطابقت با واقع) ،اعتقااد باه عادم امکاان دساتیابی
قطعی به صدق یا به بیانی ،احراز آن است .به دیگر سخن ،در بسایاری از مواقاع ،واقاع
معلوم نیست تا بتوان نظریّه یا گزاره را با آن سنجید .در نتیجه اگار غایات علاوم چناین
تعریف شود ،در عمل به چنین غایتی نمیتوان د بست و سودای کسب آن را داشات.
این نگرش ،به دلیل دشواری دستیابی به صدق ،معیار آن را انکاار مایکناد و ساعی در
بنیان نهادن یرحی نو و آسانیاب از صدق دارد؛ درحالیکه معیاار صادق ،یاک مساأله
است و سادگی و دشواری نیل به آن ،مسأله دیگر و نمیتوان در مقاام معناشناسای یاک
مقوله ،از احتماالت در هستیشناسی آن بهره برد و ناکامی در احراز هساتی آن را دلیال
بر تغییر در معنای آن دانست و دو مقام را خلط کرد .ضمن اینکه اگر کسی معیار صدق
را انسجام یا فایدة عملی دانست ،همین مدّعا را دیگر نمیتواناد براسااس مبناای خاود
بیان کند و او مدعی است واقع چنین است.
ازآنجا که احراز صدق در بسیاری موارد دشوار است ،باید گفت ارزشهاای علمای
مقرّب به صدق هستند و اگر قرار باشد راههایی برای رسیدن به صادق فاراروی محقّاق
باشد ،بیشک یکی از شاهراههای اصلی ،التازام باه ارزشهاای علمای اسات .همچناین
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برخی معتقدند نباید تنها صدق را محور ارزشهای علمی بدانیم؛ بلکاه بایاد از اهاداف
پژوهش علمی سخن بگوییم که یکی از آنها صدق اسات .در نتیجاه بایاد ایان اماور را
ارزشهای شناختی بدانیم که شناخت را رهبری میکنند؛ حا چه به صدق نائل شاود و
چه نشود (.)Douglas, 2009; Laudan, 1984
ج) پستمدرنها با نادرست دانستن تفکیک این دو نوع ارزش معتقدناد ارزشهاای
علمی و معرفتی ،همان معیارهای اجتماعی و عرفی برای مادیریّت مسایر اعضاای یاک
جامعه علمی هستند و «ویژگیهای بهینهسازی نظریّات» را تعیین میکنند .افراد در یاک
جامعه یا گروه علمی ،برای کیفیّتبخشای باه نظریّاات و باورهاای خاود ،محکاوم باه
کاربست آنها هستند .در مقابل ،ارزشهای اجتمااعی ،ویژگایهاایی بارای باهساازی و
ارتقای کیفی فعّالیتهای اجتماعی هستند .پ تنها فرق آنهاا باا ارزشهاای معرفتای و
اجتماعی ،همین حوزة بهکارگیری (علمی و معرفتی) و نوع رسالت آنهاا (بهباود کیفای
نظریّات علمی) است؛ وگرنه هر دو نوع ارزش ،معیارهایی هستند که اجتماع پایشروی
افراد قرار میدهد .در نگاه آنها ،تنها وقتی میتوان از اثرگذاری علّی ارزشهای اجتماعی
بر فرآیند علمی سخن گفت که این ارزشها دالیل مفیدی برای بهکاارگیری ارزشهاای
معرفتی مناسب فراهم کنند و در نتیجه سخن گفتن از اثرگذاری ارزشهای اجتماعی بار
فرآیندهای علمی به صورت مطلق نادرست است ( .)Doppelt, 2008, p. 307در نگارش
پستمدرنها ،صدق بهمعنای مطابقت چندان یرفدار ندارد و چنانکه روشن شد ،هر دو
نوع کالن ارزش ،از اجتماع برمایخیزناد و نسابیّت اجتمااعی ،باه نسابیّت ارزشهاای
معرفتی و خود معرفت نیز خواهد انجامید.
 .2-2-8ویژگیهای ارزشهای علمی
ا ارزشهای علمی دو دستهاند :ذاتی21یا اصیل و عارضی21یا فرعی .استیل در بیاان ایان
دوگانگی معتقد است اگر ارزش علمی برای نیل به صدق ضاروری باود ،ذاتای اسات؛
حا یا صدق فرضیّه و نظریّه یا صدق هر گازاره معماولی .دساته دوم امّاا مساتقیماً در
جهت صدق اثرگذار نیستند؛ امّا زمینه را برای تروی خوبهای ذاتی و نیال باه صادق
فراهم میکنند ( .)Steel, 2010درنتیجه اگر ارزشی چنان سامان یافته باشد کاه صادق را
به ارمغان آورد و ساختار آن با حقیقتجویی پیوند خورده باشد یا اینکاه شارو الزمای
برای صدق یک گزاره باشد ،ذاتی است؛ مانناد صاحت پایشبینای 29.در مقابال ،ارزش
معرفتی آنگاه غیرذاتی است که برای نیل به صدق سامان یافته باشد؛ بدون اینکاه بنفساه
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شاخصه یا مستلزم صدق باشد؛ مانند معیار آزمونپذیری 91یاا ساادگی 97.جالاب اینکاه
سازگاری هم میتواند ذاتی باشد و هم غیرذاتی؛ بدین صورت که اگر مقصود سازگاری
درونی و عدم خودتعارضی باشد ،برای صدق ضروری است؛ امّا اگر مقصود ساازگاری
بیرونی و عدم تعارض با دیگر باورهای پذیرفتهشاده باشاد ،صادقآوری آن مناوو باه
صدق دیگر گزارههای پذیرفتهشده است و از اینرو ذاتی و درونخیز نیست.
ا ا ارزشهااای علماای در فرآینااد علماای در قالااب نظریّ اات ،فرض ایّات ،روشهااا،
فعالیتهای اجتماعی و ساختارهای گروهی بروز و ظهور مییابند .برای نموناه ،منااظرة
بین دو اندیشمند با دو نگاه مختلف ،در نیل به حقیقت کامیابتر است تا اینکه در یاک
نظام ایدئول وژیک ،در مقابل آتوریته حاکم سر فرود آورند و دم فرو بندند .پ آن دسته
از ارزشهاایی کاه آزادی بحاث و گفتگااو در علام را باه ارمغااان مایآورناد ،از ساانخ
ارزشهای معرفتی هستند و در یک نظام اندیشگی با چنین برتاریهاایی ،بسایار بیشاتر
امید رسیدن به صدق و حقیقت وجود دارد (.)Steel, 2010, p. 19
ا ارزشهای علمی با یکدیگر تعامل غالبی دارند؛ برای نمونه ،آزمونپذیری بهتنهایی
یک ارزش معرفتی ذاتی نیست؛ بلکه وقتی باا صاحت تجربای درآمیختاه شاود ،ارزش
بودن در آن اشراب میشود .در نظریّاتی که بهلحا تجربی درساتاناد ،آزماونپاذیری
بیشتر آنها نشانة افزایش نتای تجربی درست و در نتیجه افزایش احتماا صادق اسات؛
امّا در نظریّاتی که نادرستی آنها از حد بگذرد ،دیگر آزمونپذیری نمیتواناد یاک ارزش
ناظر به صدق باشد .در چنین نظریّاتی ،آزماونپاذیری باهتنهاایی هرچاه بیشاتر باشاد،
بهمعنای خطاهای دقیق بیشتر است (.)Ibid, p. 20
ا برخی از این ارزشها مطلق و همهجاییاند و برخی نیز مبتنی بر زمینه کاربرد آنها.
در نتیجه اینکه این ارزشها راه رسیدن به صدق را هموار کنند ،بستگی کاملی به شرایط
و موقعیّت آنها دارد .برای نمونه ،صحّت تجربی ،همهجا یک ارزش است؛ امّا ساازگاری
بیرونی ،تنها در جایی یک ارزش صادقآفارین اسات کاه باورهاای پا زمیناه اغلاب
نادرست و کاذب نباشد؛ چراکه در این حالت ،سازگاری باور جدید باا آنهاا باه معناای
تأییدی بر کذب آن است .پ برای اینکه این خصیصه یاک ارزش باشاد ،بایاد منتظار
ماند تا بقیّه باورها بهبود یابد یا اینکه در چارچوبی که باورهای زمینهای صاادقی دارناد،
آن را به کار گرفت .البته ممکن است عدّهای ارزشهای معرفتای زمیناهای را برنتابناد و
بگویند ارزش معرفتی آنگاه ارزش است که هماهجاا و همیشاه ارزش باشاد یاا اینکاه
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زمینهای دانستن معیار ارزشهای معرفتی ،نتای ناگواری به همراه خواهد داشات ( ibid,

.)p. 20
ا در آثار فلسفی به مصادیق مختلف ارزشهای علمی اشارت رفته است کاه برخای
از این ارزشها ناظر به نظریّه یا فرضایّ ه اسات ا مانناد ساادگی ا و برخای نااظر باه
پژوهشگر ا مانند دقّت .برخی از مهمترین مصادیق ارزشهای علمی ،با توجّه به منابعی
کاه از آنهاا ساخن گفتاهانادsee: Kuhn, 1977, p.321-323; lacey, 2005, p. 58-61; ( ،
 )Longino, 1996: p. 42-45عبارتاند از :صدق 92یاا عینیّات 99،یقاین 99،فهام 99،معتبار
بودن 93،کفایت تجربی 91،اعتمادپذیری 91،معقو بودن 99،موجّهیت؛ 91دقّت 97،سازگاری
91
درونی 92،هماهنگی 99،پیوستگی 99و کلگرایی؛ 99تبیینپاذیری 93،قابلیّات پایشبینای،
سااادگی 91،توانااایی تلخاایص امکااانهااا 99،کاااربرد عملاای 91،تااوان تبییناای 97و تااوان
92
یکپارچهسازی.
 .2تفکیک ارزشهای علمی از ارزشهای غیرعلمی

 .7-2رابطة ارزشهای علمی و غیرعلمی
پرسااش مهاام دربااارة ارزشهااای علماای و غیرعلماای (اجتماااعی ،اخالقاای ،اقتصااادی،
زیباییشناختی و )...رابطهای مفهاومی (مااهوی) و وجاودی (تاالزم خاارجی و رابطاة
تولیدی بین آنها) است .محور بحث در سخنان اندیشمندان معموالً رابطة مااهوی اسات
که در این زمینه چند نظر وجود دارد 99:نخست اینکاه ارزشهاای علمای ،دقیقااً ارزش
اخالقیاند و در نتیجه معرفتشناسی به شاخهای از اخالق فروکاهیاده خواهاد شاد .در
دیدگاه دوم ،ارزشها و هنجارهای معرفتشناسانه ،هیچ ربطای باا ارزشهاای اخالقای
ندارند و بین آنها دیواری بلند کشیده شاده اسات .حتّای برخای در ایان باین معتقدناد
ارزشهای اخالقی ناشناختاریاند که این شکاف بین آنها را بسایار عمیاقتار مایکناد.
پوزیتیویستها با همین مبنا ،تأثیر ارزشهای غیرعلمی را در علام ،مخارّب و غیرمجااز
دانستند .شماری نیز هر ارزش علمی را در عین حاا  ،ارزش اخالقای نیاز مایدانناد و
درحقیقت ارزشهای علمی ،بخشی از ارزشهای اخالقای باه شامار مایروناد (مانناد
کلیفورد) .دستهای نیز با حفظ بنیاد معرفتی و علمی ارزشهای حوزه داناش ،التازام باه
آنها را ارزش و وظیفهای اخالقی میدانناد .بناابراین باه دلیال ارادی و اختیااری باودن
فرآیند باور ،انسانها اخالقاً متعهدند که ارزشهای علمی و معرفتی را ارج نهناد و ایان
خود یک ارزش اخالقی به شمار میرود؛ حا یا نفا آن ارزش علمای ،اخالقای هام
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هست یا بهموازات آن ،ارزشی اخالقی وجود دارد (فناایی .)79 :7919 ،همچناین براسااس
یک نگرش رای  ،ارزش بودن آنها مشترک معنوی است و هر مبنای برگزیده در سرشت
ارزش (شناختی ،گرایشی ،بینشی ،کنشی) در حق هر دو جاری است؛ امّاا باا توجّاه باه
تفاوت حوزة کاربرد و نیز تفاوت کاارکرد ارزشهاا (علام ،سیاسات ،جامعاه ،اقتصااد،
زیباییشناسی) آنها متفاوت میشوند (اشتراک ارزشها در یک بخش و تفااوت آنهاا در
بخش دیگر).
پ ارزشهای علمی و اخالقی یاا متحدناد (ارزش علمای ،ناوع خاصای از ارزش
اخالقی است) یا متباین .نوع دوم خود دو گونه است :جزئی و کلی .تبااین جزئای هام
سه نوع است :التزام به ارزشهای علمی ،یک ارزش اخالقی است؛ هر ارزش علمی ،در
عین استقال  ،اخالقی هم است؛ اشتراک تنها در ارزش بودن و اختالف در زمینه است.
 .2-2استداللها بر نادرستی تفکیک بین ارزشهای علمی و غیرعلمی
تفکیک بین ارزشها یا به یور کلی است (موضوعی) یا تنها در کاربست آن بارای حال
مسأله ارزش و دانش (حکمی) .مهمترین استدال ها در محور دوم عبارتاند از:
الف) فروریختن دیوار تمایز ساحات ارزش :مهمترین نگرش برای تمایز ارزشهای
علمی از غیرعلمی ،جداسازی نهاد علم و استدال علمی از ساحت اجتمااع و واقعیّاات
عینی است؛ به این بیان که داوریها و ترجیحات علمی ،نیازمند معیارهاا و ارزشهاایی
ویژه ساختار علمی و غیر از ارزشهای رای در مجادالت اجتماعی است .علام بنیاان و
ساختار خود را دارد و اجتماع نیز قوانین و مختصاات خاود را؛ درن تیجاه ارزشهاای
حاکم بر هر یک ،سرشت متفاوتی دارند .مخالفان معتقدند چنین تفکیکای ناه واضاح و
روشن است و نه دلیل کافی و قانعکننده دارد و پیوناد ارزشهاای علمای باا غیرعلمای
آنقدر عمیق است که تمایز بین آنها ناکام بماند .مدّعای اصلی این گاروه آن اسات کاه
ساختارهای علمی ،جزئی از ساختارهای اجتماعی و در د آنهاست؛ از اینرو نمیتاوان
بخشی از اجتماع را جدا کرد و از قواعد و آرمانهاای اختصاصای آن ساخن گفات .از
پژوهشگر گرفته تا سازمان و خانوادة وی و آرمانهای علمی و غیرعلمای آنهاا ،همگای
درهم پیچیده شده و یک واحد به هم پیوساته باا ویژگایهاای واحاد اسات .درنتیجاه
بهحدّی ارزشهای اجتماعی بر دیگر ارزشها اثر میگذارند و آنها را تعریاف و تعیاین
میکنند که تفکیک آنها غیرممکن است .با کااوش دربااب چیساتی ارزشهاای علمای
درمییابیم که آنها در واقع بازتاب همان ارزشهای اجتماعی حاکم بر پژوهشاگر (البتاه
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این باار در سااحت علام) هساتند (.)Rooney, 1992, p. 16; Douglas, 2009, p. 90-91
نگرش پستمدرنها نیز چنین است و به اعتقاد آنها ارزشهای علمی ،درحقیقت ناوعی
از معیارهای اجتماعی و فرهنگی هستند که هر آنچه را اعضای یک جامعه بارای بهباود
نظریّات علمی مفید میدانند ،راهباری و جهاتدهای مایکنناد .باه عباارت دیگار ،در
پ زمینه نظام ارزشی علمای ،یاک سااختار اجتمااعی وجاود دارد کاه هماه ارزشهاا
معطوف به آن تعریف و تعیین میشوند و تنها مشخّصة ارزشهای علمی در این حالات
همان است که این امور شاخصة بهتر شدن و ارتقای نظرهای علمی به شمار مایروناد؛
برخالف دیگر ارزشهای اجتماعی که شاخصة آنها ،بهبود فعّالیتهای اجتماعی است و
برای ارزشگذاری فعّالیتهای اجتماعی ،این موارد خطکشهاای خاوبی هساتند .پا
اگرچه دانشمندان خود را متعهّد به ارزشهای معرفتی میدانند و برای ایان کاار دالیال
خوبی هم دارند ،تا زمانی که این ارزشها ،تعاینیافتاه ارزشهاای باالدساتی اجتمااعی
نباشند ،فعّالیت علمی امکانپذیر نخواهد بود) .(Doppelt, 2008, p. 307-308پ رابطاة
نظام اجتماع و نهاد علم ،جزء و کل است و رابطة بین ارزشهای اجتماعی و علمای ،از
نوع تولیدی است.
همچنین برخی باا مقایساة دو ناوع ارزشهاای علمای و اخالقای (ناه ارزشهاای
اجتماعی به صورت کالن) ،دو حوزة عقالنیّت و اخاالق را چناان باا یکادیگر آمیختاه
میدانند که نمیتوان ارزش های حاکم بر آنهاا را جادا کارد و بارای هار یاک ،حکمای
مستقل در نظر گرفت .برای نمونه ادّعا میشود که عنصار مشاترک باین هار دو حاوزه،
اختیار است و همانیور که اخالقیّات ،فرع بر داشتن اختیار و اراده انساناناد و او ابتادا
باید مختار باشد تا بتوان او را مسئو دانسات و ساپ ساتایش یاا سارزنش کارد ،در
فعّالیت علمی و عقلی نیز پژوهشگر مختار است تا از بین گزینههای بدیل انتخااب کناد
و ارزشهای علمی ناظر به همین مرحلاه هساتند .در نتیجاه منطاق ،بخشای از فلسافه
یونانی و شامل جزئیات فنی آن نبود؛ بلکه منطاق ،قاانون اخالقایِ آن فلسافه و بیاانگر
هنجارهای اخالقی آن بود ( .)Heller, 1997, p. 143رویکرد اخاالق بااور کلیفاورد نیاز
چنین مبنایی دارد و براساس ارادی بودن باور ،آن را مشمو ارزشداوریهاای اخالقای
میداند .یکی از نتای این نگرش ،ادّعای تالزم بین صدق منطقی (وصاف گازارههاا باه
معنای مطابقت با واقع) و صدق اخالقی (وصف افراد و به معناای رو راسات باودن باا
خود) و در نتیجه همپوشانی ارزشهای علمی و اخالقی است؛ چراکه تا عامال معرفتای
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در فرآیند پژوهش با خود صادق نباشد و خود را فریب ندهد ،نمیتاوان از رسایدن وی
به صدق منطقی ایمینان داشت .او باید در فرآیند علم همان چیزهایی را دخالات بدهاد
که خود از عمق جان پذیرفته است و کسی که رفتارهای صادقانه ندارد ،نباید توقّع نیال
به صدق را داشته باشد .به عبارتی دیگر ،جامع ارزشها نیل به صدق و مطابقت اسات؛
یا صدق علمی یا اخالقی .در نتیجه بارای نیال باه صادق علمای و منطقای و شاناخت
درست از واقع باید در رفتار هم صادق باود و ارزشهاای اخالقای را رعایات نماود و
تفکیک معنا ندارد .اشکا این ادّعا آن است که همة ارزشهاای علمای را باه صادق و
همة ارزشهای اخالقی را به صداقت فروکاهش داده است .از ادّعای پیوند بین یکای از
ارزشهای اخالقی (صدق اخالقی) با غایت ارزشهای علمی (صدق منطقی) نمیتاوان
به درهمتنیدگی همة ارزشهای علمی و غیرعلمی ا از جمله اخالقی ا حکم کرد.
همچنین میتاوان ایان ادّعاا را چناین بیاان کارد کاه ارزشهاای علمای در مقابال
ارزشهای اجتماعی نیستند تا بین آنها تضاد و دوگانگی پیش بیایاد؛ بلکاه ارزشهاا یاا
علمیاند یا غیرعلمی .دستة نخست ،آنهایی هستند کاه در جهات کساب مطلاوبهاای
اعالی علمی (از جمله صدق) ارزش یافتهاند و در مقابل آنهاا ،ارزشهاایی هساتند کاه
مطلوبی بهجز مطلوب های علمی دارناد ،همچاون غایاات اخالقای یاا اقتصاادی .حاا
ارزشهای علمی یا غیرعلمی هر کدام میتوانند اجتماعی هم باشاند؛ یعنای کراناههاای
مفهومی و مصداقی آنهاا در تعاامالت اجتمااعی تعایّن یاباد .در نتیجاه ارزش معرفتای
میتواند اجتماعی و متأثّر از فرهنگ و زمینه باشد و در این صورت ،فعّالیات علمای باه
صورت غیرمستقیم متأثّر از ارزشهای اجتماعی است و دیگر تفکیاک ارزشهاا ا کاه
مهمترین قصد از آن ،دفاع از علم غیرارزشبار بود ا دارای چندان ثمرهای نخواهد بود.
این نگرش نادرست به نظر میرسد؛ چراکه حتّی در صورت اعتقاد باه شاکلگیاری
ارزشهااای علماای در چااارچوب ارزشهااای اجتماااعی ،بااازهم نماایتااوان از تعریااف
ارزشهای علمی به «ارزشهای ناظر به آرمان علم» گریخت و نهایت اینکه اخاتالف در
غایت علم (صدق ،عینیّت ،استفاده ابزاری یا )...پدید خواهد آمد؛ غایت علم میتواند بر
اساس ارزشهای اجتماعی تعیین شود؛ امّا اینکه بارای رسایدن هار غایات معیّنای ،باه
ارزشهای خاصی نیاز است ،دیگر تاابع آن ارزشهاا نیسات و اگار ارزشهاایی مانناد
انسجام و تبیینپذیری و پیشبینیپذیری ،نااظر باه صادق نظریّاه هساتند ،در هماه جاا
چنیناند و معنایی ندارد که صدق در جامعهای با ارزشهای زمینهای خاا آنهاا پدیاد
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آید و در جامعه دیگر با ارزشهای خا آن؛ مگر اینکه صدق را ماثالً کاارکرد عملای
بدانیم ،نه مطابقت ،که در آن صورت ،مدعا پذیرفته است؛ حا آنکاه صادق باه معناای
مطابقت ،ارزش عالی و غایتالقصوای بسیاری از جوامع علمی اسات و در عاین حاا ،
ادبیات مشترک علمی و ارزشهای علمی ثاابتی باین آنهاا رواج دارد .بلاه ،زمیناههاای
رغبت به این ارزشها در جوامع متفاوت است و ممکن است جامعاهای بارای فعالیات
علمی و نیل به صدق ارزش فراوانی قائل باشد و پژوهشاگران را باه ساوی آن تشاویق
کند و جامعهای دیگر خمود باشد و شهروندان خود را نیز بایانگیازه باار بیااورد .پا
پذیرش نقش ارزشهای اجتماعی در فعّالیت علمی یک سخن است و اعتقااد باه نقاش
آنها در شکلگیری ارزشهای علمی ،بحث دیگر .نشانة دیگر ،ارزیابی آرا و انظار علمی
یک سنّت فکری و فرهنگی ،در سنّت دیگر است .اینکه مثالً نظریّاهای غربای در سانّت
اسالمی نقد میشود یا فرآورده شرقی یا دینی ،در آکادمی غربی نقد مایشاود ،نشاان از
پذیرش معیارهاای ثابات باین دو فرهناگ اسات کاه منتقاد براسااس آنهاا ،عیاوب و
ضعفهای نظریّه یا فرضیّة رقیب را ا چه بنایی و چه مبنایی ا فاش میکناد و بار ایان
اساس ،یک گفتگوی علمی پدید میآید؛ وگرنه اگر تنها براساس سنّت زمینهای خود آن
را نقد کند ،چندان ارزشمند نخواهد بود و تفاهمی نیز پدید نخواهد آمد و هار کسای از
ظن خود ،یار نظریّه یا فرضیّهای میشود که دیگران را مجاا نقاد آن نیسات ،مگار باا
چالش کشیدن ارزشهای اجتماعی حاکم بر آن فرد؛ حا آنکه در مقاام خاارج خاالف
آن تحقّق یافته است.
ب) اختالف بسیار در معنا و مصداق ارزشهای علمی :برخی معتقدند با وجود عدم
توافق بر سر چیستی و نیز مصادیق ارزشهای علمی ،انتظار پیادا کاردن معیااری بارای
تمایز بین آنها و ارزشهای غیرعلمی بیهوده و غیرمنطقی است و به عبارتی ،یک یارف
مقایسه و تمایز ،خود هنوز دقیقاً مشخص نیست؛ حا چه انتظاری وجود دارد که بتوان
آنها را از هم تمیز داد و همین اختالفها دلیلی بر عدم تمایز ماهوی ارزشهاای علمای
یا عدم امکان دستیابی به معیار تمایز بین انواع ارزش است .در نتیجه یاا معیاار روشانی
برای شناخت ارزشهای علمی و در نتیجه تمایز آنها باا ارزشهاای غیرعلمای در کاار
نیست یا اینکه ضرورتی بر این کار وجود ندارد .به دیگر بیان ،عدم اجمااع بار معیاار و
مصادیق ارزشهای علمی ،دلیلی بر عدم وجود معیار و مرز مشخصی میان آنها و دیگار
انواع ارزش است (.)Rooney, 1992: p. 15
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اینکه از نبود معیار درستی در مقام اثبات و بازشناخت ارزشهاا ،ایان نتیجاة ثباوتی
گرفته شده که در واقع تفکیکی در کار نبوده اسات یاا قابال دسترسای نیسات ،مغالطاه
است؛ نبود یک اتّفاقنظر در باب مصادیق ارزشهای علمی و ابهام در مصادیق دو دسته
ارزشها ،دلیلی بر نبود اختالف ماهوی یا وجودی بین آنها نیسات .ضامن اینکاه بایاد
توجّه داشت یبق رأی مشهور و درست ،معیار کلی «صدقآوری»99در هر ارزش معرفتی
وجود دارد و تنها ممکن است تعیاین مصاداق آن قابال مناقشاه باشاد .البتاه چناانکاه
گذشت ،خود ارزشهای معرفتی هم به دو دسته ذاتای و غیرذاتای تقسایم مایشاوند و
احراز این معیار در دستة نخست خیلی روشن است؛ هرچند وجود برخای ابهاماات در
دستة دوم قابل انکار نیست.
ج) ضعف ارزشهای علمی در انجام رسالت خود (راهبری فرآیند علمی) و نیاز باه
دیگر ارزشها و درنتیجه لغویات و مفیاد نباودن تفکیاک ( Douglas, 2009, p. 93–94
 .);Laudan, 2004, p. 18بر این اساس ،ارزشهای علمی بهتنهایی از انجام رسالت خاود
و کامیاب کردن پژوهشگر در رسیدن به صدق برنمیآیند و به قسیم خود نیز نیازمندناد
و با تزلز حائل بین آنها ،دیگر تقسیم بیفایده است .اگار ایان نگارش درسات باشاد،
تفکیک ارزشهای علمی از غیرعلمی در تحلیل مسألة اثرگذاری انواع ارزشها بر دانش
غیرکاربردی خواهد بود و با توجّه به اثرگذاری انواع ارزشها بار فرآیناد داناش ،دیگار
تفکیک به کار نمیآید.
اوالً تنها ثمرة تفکیک ارزشها در مسألة اثرگذاری آنها بر دانش پدیادار نمایشاود؛
ثانیاً اثرگذاری ارزشهای علمی بر دانش ،همیشگی و ضروری است؛ امّا دیگر ارزشهاا
یا اثرگذار نیستند /نباید باشند یا اثرگذاری آنها موردی و جزئی و در حااالت خاا و
مشخص است .ساحت علم ،عرصاة جاوالن ارزشهاای علمای و داوری و مؤاخاذه و
تحسین بر اساس آنهاست؛ امّا ارزشهای غیرعلمی اصالتاً به ساحتی دیگر تعلّق دارناد و
حتّی با فرض تأثیر آنها در فرآیند علم ،این جزء کارکرد ذاتی و اولیة آنها نیسات .لاودن
از مبنای خود در انکار علم غیرارزشبار ،نتیجه گرفته که تفکیاک ارزشهاای علمای از
غیرعلمی لغو است؛ حا آنکه ،انتخاب مبنا در این مسأله ،مقدّم بر انتخاب نظار دربااب
مسأله یادشاده اسات و اوّ بایاد دیاد ارزشهاای علمای و غیرعلمای تاا چاه انادازه
متفاوتاند و براساس آن ،دخالت آنها را در فرآیند علم ارزیابی کرد .اگر متفاوت بودند،
باید حکم هریک را جداگانه و وجه تمایز حکمی آنها را بیان کرد؛ امّا در صورت اتّحااد
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آنها ،مسألة دوم تکبعدی خواهد بود .نکتة دیگر آنکاه ،براسااس برهاان تعایّن نااقص
نظریه به وسیلة شواهد ،ارزشهای علمی به همراه قواعد منطقی ،فرآیند نظریّهپردازی یا
فرضیّهگزینی را تا حد زیادی پیش میبرند و در چند گزینه نهایی محصاور مایکنناد و
همین امر نشان میدهد تفکیک ارزشها و کارکرد آنها مفیاد اسات .ساپ بارای اداماه
رویّة علمی و تعیّن کامل ،ضرورت بهرهوری از ارزشهای غیرعملی اثبات میشود.
د) عدم نیاز و غیرضروری بودن تفکیک ارزشها :در نگرش برخی ،محاور مهام در
ارزیابی اثرگذاری ارزشها بر دانش ،نوع ارزشها نیست؛ بلکه شیوة اثرگذاری است که
در نتیجة آن ،اقسام ارزشها بهخودی خود پااالیش شاده ،معلاوم خواهاد شاد کاه چاه
ارزشی از کدام سنخ ،چنین اثری برجای خواهد گذاشت یا نه .از نگااه داگاالس ،معیاار
مهم در تقسیم ارزشها ،تأثیرگذاری مستقیم 99یا غیرمستقیم 93آنها بر فرآیند علم اسات،
نه علمی یا غیرعلمی بودن .بر این اساس ،اگر ارزشای در قامات یاک دلیال یاا قریناه،
پشتوانه بدون واسطه یک فرضیّه یا نظریّه قرار بگیرد ،نقش مستقیمی ایفا کرده است؛ امّا
اگر ارزشی در قالب ترجیح و وزندهی معیارهای ارزیابی یا به عبارتی ،تغییر (تقویت یا
تنقیص) قوّت ادله و قرائن و معیارها نقش ایفا کند ،تأثیر آنها غیرمستقیم شمرده میشود
( .)Douglas, 2009, p. 96در نگاه او ،اثرگذاری مستقیم ارزشها بر علم پذیرفته نیسات؛
امّا اثرگذاری غیرمستقیم آنها قانونی و پذیرفتنی است.
داگالس در یک تقسیمبندی جدید ،ارزشهای علمی رای را معطوف به غایت آنهاا
(صدق) یا وجهه کاربردشان به دو دسته تقسیم میکند .گااه تنهاا باه فرآیناد اساتنتاج و
استدال پژوهشگر و سازوکار تحلیل دادهها توجّه میکنیم که در این صورت ،هر اماری
که به سهولت این فرآیند شناخت کمک کند ،ارزشِ شناختی 91نامیاده مایشاود 91.ایان
ارزشها رابطة مستقیمی با صدق و کذب محتوا ندارند .پ فارغ از اینکه آرماان نهاایی
پژوهشگر چیست ،آنچه به کارآیی پژوهش کمک کند ،ارزش خواهد بود ،البتّاه از ناوع
شناختی آن .برای نمونه ،سادگی یک ارزشِ شناختی است؛ چون کاار کاردن باا نظریّاه
پیچیده سخت است .سادگی یک نظریّه بر دیگری ،نشانة کذب آن دیگری نیست؛ بلکاه
نشان فایده کمتر آن برای دانشمند است و فایاده داشاتن ،یاک ارزش عاام و فراعملای
است .قدرت تبیینکنندگی نیز توان داللتهای بیشتر و در نتیجه راههای بیشاتری بارای
آزمون و اکتشاف به نظریّه میدهد .گستردگی یک ارزش است؛ چون زمینههای تجربای
بیشتری پیشروی خود میبیند و در نتیجه گزینههای فراوانی برای آزماون وجاود دارد.
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سازگاری نیز ارزش شناختی است؛ چون نظریّات سازگار هام راحاتتار باه کاار بارده
میشوند و هم کاربرد و گسترة آنها از یکی به دیگری سرایت میکند.
در مقابل ،دستهای که در نیل به غایت نهایی پژوهش (صدق یاا دساتکام معرفات
قابل اعتماد) اثرگذارند ،کمتر شبیه ارزش و بیشتر همچون معیار 99هستند که قطبنماای
همه ساحتها و جوانب پژوهش برای کامیابی در غایت خود هستند .برای نمونه ،بدون
سازگاری درونی و توانایی پیشاگویی ،نظریّاة علمای قابال قباو نخواهاد باود؛ بلکاه
نظریهای که سازگاری درونی نادارد ،نشاانهای از کااذب باودن باه هماراه خاود دارد.
معیارهای علمی در کارکردی سلبی ،هر نظریّه یا فرضیّهای را که توقّاع آنهاا را بارآورده
نسازد ،فاقد اعتبار علمی معرّفی میکنند و تنها فیلتر اعتبار یا عدم اعتبار بهشمار میروند
و به همین دلیل ،شباهت چنادانی باه ارزشهاا ندارناد31.پا بارای گازینش از میاان
فرضیّات و نظریّات نباید ارزشها را معیاار قارار داد؛ بلکاه ارزشهاا در گازینشهاای
پیشزمینهای مانند مساألة تحقیاق ،اختصاا بودجاه ،روش تحقیاق و معیاار پاذیرش
شواهد و قرائن به کار میآیند؛ چراکه علم میخواهد جهان را آنیور که هسات ،نشاان
ما دهد؛ درحالیکاه ارزش هاا نشاانگر نگارش ماا باه جهاان و ترجیحاات ماا هساتند
( .)Douglas, 2009, p. 93-95در نگااه وی ،ارزشهاای علمای و معرفتای بیشاتر شابیه
معیارهای سنجش گزارههای علمای و میازان موفقیات آنهاا و کمتار شابیه ارزشهاای
شناختهشده در دیگر حوزهها هستند (.)ibid, p. 102-103
پ در فرآیند علم با ارزشهای شناختی و معیارهای معرفتی مواجه هساتم؛ دساتة
نخست برای کارآمدی و سهولت در تحقیاق و نتاای آن اسات و دساتة دوم ،راهنماای
فرآیند علم هستند .براساس این مبنا ،ارزشهای شناختی ،همشأن ارزشهای اجتماعی و
اخالقیاند؛ چراکه غایتی بیرون علم (کارآمدی ،ثمردهی ،کاربرد آسان) را نشانه رفتهاناد.
در مقابل ،ارزشهای علمی که ترجیح آن است که آنها را معیارهای علمی بناامیم ،درون
فعّالیت علم کاربرد دارند و معطوف به داخل فرآیند علماند و حد آنها درستی علمی یاا
کسب غایت درونی علم (عینیّت و صدق) است ،نه برای آرمانی بیرونی و درجة دوم.
برخی این را تنها یک چرخش اصطالحی میدانند که تفاوت مااهوی میاان معیاار و
ارزش پیش نمینهد و در نتیجه معیارهاای علمای ،هماان ارزشهاای معرفتای هساتند
( .)Steel, 2010, p. 25با این حا  ،داگالس به دلیل برجسته باودن وجهاة سالبی در آن
موارد ،آنها را نوعی معیار میداند که نظریّات باید آنها را برآورده کنند؛ نه اینکاه آرماان

بازشناسی ارزشهای علمی از ارزشهای غیرعلمی

777

باالدستی خود قرار دهند (ارزش) .در مقابل ،کوهن اموری مانند سادگی و انسجام را ناه
معیار ،که ارزشهای علمی میداند ( .)Kuhn, 1977, p. 329-331لیسی نیز پ از تحلیل
چیستی و مصادیق ارزشهای شناختی ،آنها را معیاری بارای ارزیاابی فعالیات معرفتای
افراد معرفی میکند که از آن ،برابری ارزش با معیار به دست مایآیاد ( lacey, 2005, p.
 .)61داگالس دو غایت کالن برای فعالیت علمای در نظار گرفتاه و ساپ ارزشهاا را
بسته به هر یک از غایات ،دستهبندی کرده است .با توجّه به اشکاالت سخن او و ناکافی
بودن آن معیار برای نفی ارزش بودن آن ویژگیها ،باید گفت غایاات کاالن (صادق یاا
کاربرد نظریّه) ارزش ذاتی و اصلیاند و مصاادیقی کاه در جهات نیال باه ایان غایاات
شمرده شدهاند ،یکی از دو مورد زیر هستند:
الف) ارزشهای ابزاری؛ هرگاه ارزشی بهخودیخود بهاایی نداشات؛ امّاا در جهات
نیل به ارزش دیگری به کاار آماد ،آن را ارزش ابازاری ماینامناد .در حاوزة علام نیاز
ارزشهای واالیی چون مطابقت ،یقین و کاربرد عملی وجود دارد که باید آنها را بهمثابه
ارزشهای ذاتی برشمرد و دیگر ارزشها را در پرتو آنها تحلیال کارد .هام ارزشهاای
شناختی و هم ارزشهای معرفتی مورد نظار داگاالس از سانخ ارزشهاای ابازاریاناد؛
چراکه او ارزشمندی هر یک از مصادیق دو دسته یادشده را در پرتو ارزشهای واالتری
ترسیم میکند و این حاکی از ابزار بودن آنها برای نیل به کالنارزشهاای دیگار اسات.
صدق و کارآمدی عملی از مهمترین ارزشهای علمی مدّ نظر اوست .همچنین بیان شاد
که ارزشهای علمی گاه ذاتیاند و گاه غیرذاتی .آنچه درباارة ارزشهاای ابازاری گفتاه
شده ،دربارة ارزشهای غیرذاتی نیز باید بیان کرد؛ چراکه ارزشهای غیرذاتای باه یاور
مستقیم در جهت نیل به صدق به کاار گرفتاه نمایشاوند؛ بلکاه مددرساان ارزشهاای
ذاتیاند.
ب) هنجارها 37:در هر ساحتی ،چندین مؤلفة هنجاری وجود دارد :ارزش ،قاانون یاا
قاعده ،وظیفه ،هنجار و...؛ هنجارها در گسترههاای فعال ،بااور ،اظهاارنظر ،اندیشاه و...
ظهور و بروز دارند و راهنمای فعالیت انساان در آن گساترههاا قارار مایگیرناد .بارای
هنجارها ا که معموالً در ساختار« :ما باید /نباید در موقعیّات الاف ،ب را انجاام دهایم»
( )littlejohn, 2014, p. 1تبلور میکنند ا چند ویژگی شمرده شاده :هنجارهاا در قالاب
الگوها ،مالکها ،اصلها و قواعد دستیابی باه مطلاوب و آرماان تجلّای مایکنناد و باه
تعبیری ،مظهر ارزشها و مصداق آنها و مجرای تجلّی آنها هساتند .هار هنجاار ،تجلّای
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یک یا چند ارزش است که در یک مصداق تعیّن پیدا کردهاند؛ چراکاه ارزشهاا اماوری
کلی و عام هستند که برای دستیابی به آنها ،نیازمند تخصص و تعیّن آنها هستیم .به بیاان
دیگر ،آنچه ارزشها خواهان پیدایش و اجرای آن هساتند ،در قالاب هنجاار ،نقشاه راه
انسانها قرار میگیرند و دلیل و توجیه هنجارها ،ارزشهای پذیرفتاهشاده هساتند .اگار
ارزش بخواهد کاربردی شود ،در قالب هنجار تجلّی پیدا میکند تا بار اسااس آن مشای
شود و هنجارها ،ارزشها را در دسترس انسانها قرار میدهند .پ قدرت بازدارنادگی
هنجارها نه از خودشان که از ارزشهاای باالدساتی اسات .باه تعبیار دیگار ،هنجارهاا،
راهنمای اعما پیشرو و خطکش سنجش اعما انجامشده در گسترة خا هستند کاه
اعضااای آن ماایتواننااد بااراین اساااس داوری کننااد یااا داوری شااوند .هنجارهااا اغلااب
دربردارنده رسوم 32،قوانین 39،قواعاد 39،سانتهاا 39،مقاررات 33و آداب31هساتند .پا
همانیور که شماری از معیارها برای جهتدهی و ارزیابی رفتارهاا باه کاار مایروناد،
معیارهایی نیز برای سنجش اندیشهها وجود دارد که از آنها به هنجارهای معرفتی تعبیار
میشود و این هنجارها ،کاربردیشده و تعیّنیافتة ارزشهای واال در فرآیند علم هستند.
پ تفاوتهای ارزش و هنجار این است که:
ا ارزشها در قالب گزارههای کلی جلوه میکنند و شامل خوبی ،مطلوبیّت و برتاری
هستند؛ امّا هنجارها اغلب در قالب گزارههایی باا واژه بایاد و نبایاد و در لبااس اصال،
معیار ،قاعده یا الگو تجلی میکنند.
ا ارزشها کلّیاند؛ امّا هنجارها جزئی و مصداقیاند.
ا ارزشها انتزاعی و مفهومیاند؛ امّا هنجارها عملی و عملیّاتیاند.
ا تحقق ارزش در گارو هنجاار اسات و هنجاار نیاز مشاروعیّت خاود را از ارزش
میستاند .تا ارزشی نباشد ،هنجاری نیست و تا هنجاری نباشد ،ارزشی تحقّق نماییاباد.
تعیّن هنجار در پرتو ارزش و تحقّق ارزش از یریق هنجار است.
ا ارزشهای ذاتی تغییر نمیکنند؛ امّا ارزشهای ابزاری و هنجارها قابل تغییرند.
حاصل آنکه ،ارزش عنوانی عام برای خیر ،برتری و آرمان است کاه معیاار داوری و
انتخاب و سرمنشأ سرزنش و ستایش شمرده میشود و بهتناساب گساتره کااربرد دارای
اقسامی است که این تنوّع ،تفاوت عمیقای باین آنهاا ایجااد نمایکناد؛ ازجملاه دساته-
بندیهای مهم در ارزشها ،تقسیم به علمی و غیرعلمی است .دستة نخست ،ارزشهای
حاکم بر فرآیند علماند که با ارزشهای دیگر ساحات (مانند اجتماع ،اخالقیات ،اقتصااد
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و سیاست) متفاوتاند .این ارزشها در قالب مصادیقی جزئی تجلّی پیدا میکنناد کاه از
آنها به هنجار تعبیر میشود .آنچه داگالس باه دو دساته ارزشهاای علمای و شاناختی
تقسیم میکند ،در واقع همگی متحدند و وجه جامع آنها« ،نقش مؤثّر و یریقیت آنها در
کسب غایت از فعّالیت علمی» است .در واقع چون غایات نهاایی آنهاا متفااوت اسات،
رسالت آنها هم تفاوت دارد؛ امّا مقوّم هر دو آن است که اموری مطلاوب درجهات نیال
به ارزشهای ذاتی در ساحت علم هستند .پا ارزشهاا باه دو دساته کاالن علمای و
غیرعلمی و هر دسته به ذاتی یا اصلی و ابزاری یا آلی تقسیم میشوند .سانخ هماه ایان
ارزشها (البته بهجز ارزشهای زیباییشناختی که این امر خیلی در آنها اختالفی اسات)
در ارزش بودن به لحا معنایی ا نه لفظی ا مساوی هستند؛ امّا مهمتارین تفااوت آنهاا
عبارتاند از:
الف) ساحت بهکارگیری :گاه انسان در ساحت فکری و عقیدتی فعّالیت میکناد کاه
هنجارها و ارزشهای خاصی بر آن حاکم است و گاه سااخت فعال و اراده و احسااس
است که در آنجا محکوم به ارزشها و هنجارهای خا اسات .ارزشهاای علمای باا
حکمرانی بر فعّالیت علمی ،قواعد و اصو آن را تدوین میکنند.
ب) منشأ پیدایش :ارزشهای علمی و معرفتی ،اغلب مولود سلیقه و فرهنگ نیستند؛
امّا ارزشها و هنجارهای اخالقی و سیاسی و  ،...تا حد زیادی متأثّر از عوامال یادشاده
است که البته این با نسبیگرایی توصیفی سازگار است و لزوماً به نسبیگرایی توصایهای
و هنجاااری نماایانجامااد .نساابیگرایاای توصاایفی در ارزشهااای علماای حااداقلی و در
ارزشهای غیرعلمی بیشتر است؛ امّا این فرق باعث تفااوت در سرشات آنهاا نیسات و
تنها مصداق آنها دستخوش این نوسانات میشود.
نکتة مهم دربارة همة ارزشها ،تعیین معیار و مصاادیق آنهاا یاا باه تعبیاری ،نظریّاة
هنجااری ارزش اساات .نظریّااتی چااون غایااتگرایاای ،وظیفااهگرایاای ،قراردادگرایاای و
فضیلتگرایی ،در همین جهت است .در فلسفة علم و معرفتشناسای امّاا کمتار اتفااق
میافتد که بخشی به این بحث و تحلیل آن اختصا یافته باشد.
در جمعبندی ارزشهای معرفتی و علمی میتوان گفت :در ترسیم چرخة علمی ،سه
عنصر محوری وجود دارد :پژوهشگر ،علم ،واقع .هر سه مؤلّفه با یکدیگر رابطه دارند و
سه ارزش علمی کالن و ذاتی بر فرآیند ارتباو آنها با یکدیگر (دو به دو) حاکم اسات و
ارزشهای آلی و ابزاری در پرتو آنها تعیین میشوند:
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 .7صدق :رابطة بین علم و واقع نیز در بهترین حالت ،مطابقت است و اساس داناش
برای آن است که به ما چهرة واقعای هساتی را بنمایاناد؛ وگرناه کساب گوناه بایال و
دلبخواهانه از علم دشوار نیست .صدق و نیل به واقع چنانکاه هسات ،واالتارین ارزش
در این محور است و دیگر ارزشها در پرتو آن تعریف و تعیین میشوند .البتاه ممکان
است برخی به وجود واقع یا امکان نیل معرفتی به آن اعتقاادی نداشاته باشاند .در ایان
صورت ،کارکرد عملی و ابزاری علم ارزش شمرده میشود.
 .2یقین :بین پژوهشگر و علم ،انواعی از روابط قابل تصور اسات و میازان دلگرمای
عالم به علم خویش و باور عمیق یا سطحی او به دستاورد علمی خاود ،مشامو داوری
میشود .آنچه در این زمینه در برههای یوالنی از تاریخ ،ارزش شمرده میشده ،باالترین
درجة علم ،یعنی یقین بوده است .سپ با تزلز در معیار یقین و دشواری نیال باه آن،
گاه ایمینان فرد یا داشتن شواهد و قرائن کاافی ،ارزش محاوری در ایان بخاش تلقای
میشده است.
 .9حقیقت جویی :بین پژوهشگر و واقع ،نسبت جستجوگر و گمشده اسات و آنچاه
معیار داوری در این میان ،میزان حار و ولاع او بارای نیال باه ایان گاوهر اسات و
خمودگی و بیتوجهی ،نشان از اهمیّت ندادن باه آن اسات .در نتیجاه چناین کسای در
مسیر علم مباالت چندانی ندارد و معیارهای علمی برای نیل به صدق را چندان رعایات
نمیکند .روشن است که اعتبار این ارزش هم به اصل صدق وابسته اسات؛ امّاا در ایان
محور نیاز به تعریف ارزشی واال وجود دارد تا همة فضایل فکری و هنجارهای معرفتای
در پرتو آن تعریف و تعیین شوند که از آن ارزش به حقیقتجاویی تعبیار شاده اسات؛
آنچه ارسطو همه انسانها را ذاتاً بدان متصف میکرد.
نتیجه
ارزشها دارای کاربردها و کارکردهای مهمی در عرصههای مختلاف هساتند .از جملاه
مهمترین تفاوت بین انواع ارزش ،تفکیک نوع علمای و معرفتای از غیار آن (اجتمااعی،
اخالقی ،سیاسی و )...است .ارزشهای علمی در ساحت پژوهش و فرآیند علمی به کار
میروند که تحقّق غایت علمی در گرو التزام به آنهاست .التزام به ارزشهاای علمای در
روند علم ،امری رای و بایسته اسات؛ امّاا دخالات دادن ارزشهاای غیرعلمای در ایان
فرآیند چالشبرانگیز است .ارزشهای علمی تفااوت مااهوی باا ارزشهاای غیرعلمای
(البته بهجز ارزشهای زیباییشناختی) ندارند و تنها تفاوت بین آنها ،همانند تفاوت باین
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دیگر انواع ارزش ،گسترة کاربری و غایت آنهاست .ارزشهای علمی محدود به فرآیناد
فعّالیت علمیاند و درجهت نیل به غایات معرفتی پذیرفتهشده (که اغلب صادق اسات)
به کار گرفته میشوند؛ امّا ارزشهاای غیرعملای در جهات نیال باه آرماانهاای کاالن
اجتماعی و اخالقی هستند .تفکیک ارزشهای علمی از غیرعملی هم مفید اسات و هام
ضروری است؛ هم از جهت نوع و سنخ آنها و هم از جهت کااربرد آنهاا .ضامن اینکاه
یرح آرمان علم غیرارزشبار و مشروع دانستن دخالات ارزشهاای علمای و غیرمجااز
دانستن دخالت دادن ارزشهای غیرعلمی و نیز اساتدال هاای ارائاهشاده در برابار ایان
آرمان ،مانند تعیّن ناقص و ریسک اساتقرایی ،همگای حااکی از پاذیرفتن تفکیاک باین
ارزشها است و چنانکه ایشان ادعا کردهاند و ادله آن هم بیان شاد ،ارزشهاای علمای
تنها در حوزة نظری کاربرد دارند و ارزشهای غیرعلمی در ساحتهای عملای باه کاار
میآیند.
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
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18. normative
19. value judgment
20. prescriptive judgment
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21. nonmoral
22. epistemic utilities
» اغلب در معرفتشناسی و فلسفه محض به کار میرود و در فلسفه علم بیشتر از اصطالحTruth«  واژه.29
) استفاده میشود که معموالً مقصود همان صدق به معنای مطابقتScientific objectivity( »«عینیت علمی
. نظریات علمی با واقع خارجی است
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
44. connectivity
45. holism
46. explanatory Power
47. predictability
48. simplicity
49. power to encapsulate possibilities
50. pragmatic usage
51. explanatory power
52. unifying power

) اخالقی و معرفتی پرداخته و آن راappraisal(  سوزان هاک به بررسی انواع روابط بین ارزشیابی.99
 مقایسه ارزش معرفتی با اخالقی، بحث کنونی.)Haack, 2001( در هفت نظر دستهبندی کرده است
 از مطالب او بهره، در تدوین دستهبندی اقسام روابط دو نو ع ارزش،  نه ارزشیابی؛ با این حا،است
.برده شده است
54. truth- conduciveness
55. direct
56. indirect
57. cognitive value
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 بر همان ارزشهای صدقآور ایالق میشده، البته ارزشهای شناختی در نگاه متقدمتر و رای تر.91
.)Longino, 1996: p. 41(  با ارزشهای معرفتی همپوشانی دارد،که در این صورت
99. criteria
 بنابراین نمیتوان بر اساس آنها گفت. نه شرو کافی، شرو الزم برای علم اند، ارزشهای معرفتی.31
. بلکه میتوان گفت چه چیزی علم نیست،چه چیزی علم است
 در کتب حوزه علوم اجتماعی مطالب مفصلی، با توجه به کاربرد وسیع هنجارها در جامعهشناسی.37
 همچنین در معرفتشناسی و فلسفه.درباره سرشت و کارکرد هنجارهای اجتماعی فراهم آمده است
.علم نیز سخن از هنجارهای معرفتی است
62. customs
63. laws
64. rules
65. traditions
66. regulation
67. Mores
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