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آ ی فراهنجار

ــار ــابىِ در ارز ب مع ي

ش مشروع داشته باش

آن ۀز علـم و رابطـ

دارد و توجه به ا ى

یفراهنجار يۀنظر ىل

كه در  پردازيم ىم 

جود دارد و سپس تع

ىاجمـال ىبـا معرفـ ن

اقامه شد بار يرارزش

ِیفراهنجـار هـای ض

پاسـخ داده طـرح و

به مالحظات فراهنج

ق، آرمــان علــم غ

 دانشگاه شهيد بهشتى

سال

eology

ت تعهداتی

ــم غ ب يرارزشان عل

نقش توانند ىم ىعرفت

از يریموزه بر تصو

ىدر پ ينىمع یهنجار

خست چارچوب كل

 هايى فرض يشپ ن

ها وج علم و ارزش 

مچنينه. گيريم ىم 

يآرمان علم غ ۀموز

فرض يشبـه پ ىوجه

پرسـش مط يـنا يت

توجه ب بار، يرارزش

 

، فــرااخالقیجــار

 

                     
نيادين علم و فناوری، د

یاهم

  دهيچك

ــا مطــابق آرم

مع یها ارزش

آ ينداد كه ا

اهتعهدات فر

منظور نخ ينا

ياو سپس به ب

 ۀرابط ۀدربار

 يجهاز آنها نت

مخالفت با آم

ها تو استدالل

يدر نها. است

يعلم غ رمانآ

  ها واژه ديكل

ۀ فراهنجيــنظر

  .يىگرا واقع

                        

 پژوهشكده مطالعات بن
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  مقدمه

ويژه  و به تازگى بهتوجهى فيلسوفان علم،  بحث از رابطۀ علم و ارزش پس از چندين دهه بى

از جملـه محورهـای مهـم ايـن بحـث مناقشـۀ ميـان . شود تر دنبال مى در سه دهۀ اخير جدی

مدافعان ايـن . است) Value-free science ideal(بار  و منتقداِن آرمان علم غيرارزش مدافعان

د تواننـ هـای معرفتـى مى ارزش تنهـاهای علمـى،  ديدگاه معتقدند در ارزيابى معرفتى نظريـه

هدف اصلى اين مقاله دفاع از اين مدعاست كه پرداختن به جنبۀ . نقش مشروع داشته باشند

  . تر، فراهنجاری اين بحث ضرورت دارد فرااخالقى يا به تعبير درست

 ىاز جملـه بـه بحـث دربـارۀ مبـان در آن از فلسفۀ اخالق است كه یا فرااخالق شاخه

در . شـود پرداختـه مى ىارزشـ یهـا گزاره ىشـناخت و معرفت ىشـناخت ىهست ،ىمعناشناخت

ســت، بلكــه يمنحصــر ن ىاخالقــ یهــا هــا بــه ارزش بحــث از رابطــۀ علــم و ارزش، ارزش

، ى، معرفتـی، اقتصادی، هنرىني، دىاخالق یها ها، اعم از ارزش دربارۀ ارزش ىكلطور به

ت كـه اسـ یا هيـنظر ،یۀ فراهنجـاريـمنظور از نظر بنابراين،. شود ىبحث م... ، وىاجتماع

  .كند مىها و هنجارها مطرح  ك را دربارۀ تمام انواع ارزشيفرااخالق كالس یها پرسش

ــه همان ــواه گون ــان خ ــه نش ــه در ادام ــم غيك ــان عل ــدافعان آرم ــار  رارزشيم داد، م ب

تـوان  ىم طبع بـهپـس . دارنـد یها و امـر هنجـار دربارۀ ارزش ىمشخص ىكل یها دگاهيد

در فـرااخالق،  یا تحوالت نظـري؟ آهستندموجه  یجارفراهن یها دگاهين ديا ايآ: ديپرس

، ىو اخـالق تكـامل ىاخالقـ يىگرا عـتينـۀ طبيگرفته در زم صـورت یها ژه پژوهشيو به

  رابطۀ علم و ارزش خواهد داشت؟ دربارهبر بحث  تأثيری

د يـن دسـت، نخسـت بايـگر از ايد یها پرسش یاريها و بس ن پرسشيپاسخ به ا یبرا

ن منظور در يا یبرا. بار كدام است رارزشيآرمان علم غ یفراهنجار یها فرض شيم پينيبب

ۀ يها در حوزۀ نظر دگاهين ديتر ىو اصل ىاز مسائل اساس ىكوتاه ىبه معرف نخستادامه، 

اجمال  بـهآن  یهـا فرض شيبـار و پ رارزشيسپس آرمـان علـم غ .ميپرداز ىم یفراهنجار

ن آمـوزه را يـرِش ايپـذ یراهنجـارم تعهـدات فيكوشـ ىن اسـاس ميـو بـر ا خواهد آمـد

بـار،  رارزشين انتقادها به آرمان علـم غيتر ىاصل ىت، پس از معرفيدر نها. ميمشخص كن

بـر  تأثيرین آموزه چه يا یم كرد كه شناخت تعهدات فراهنجارين باره بحث خواهيدر ا

  .دگاه داردين ديه ايها له و عل استدالل



های ارزشى 

شـناختى و  ى

تـرين  ز مهم

: شـوند م مى

non-cognit

های  گزاره ا

پاسـخ  سش

ن نادرسـت 

 معتقدند كه 

ـر ايـن بـاور 

ـای عـاطفى 

هـا خوانـده  

خواسـت يـا 

  .ت

ز برآمـده يـن

 یهـا یداور

ا يامور واقع 

ق و كـذب 

 یهـا یداور

هم در  ىطق

كـاربرد  يى

ه ها و گزاره ويژگى

هستى ،عناشـناختى

در ادامه، برخـى از 

  .يمكن

روه عمـده تقسـيم

 tivist( گرايانه ت

آياكه  است آنند 

گرايانه به اين پرس ت

كردن كودكـا نجه

گرايانه   ناشناخت

  .كنند

گرايانه اسـت، بـر ت

هـ يـا بيـاِن واكنش

(ex در باب ارزش

تند، بلكه نموداِر خ

توان سخن گفت مى

ن» جه گرفتينت “د

ان ديـم جـود دارد

كه ناظر به ا ىاخت

تـوان صـدق ىم ىت

امـا د ،ن را سنجيد

ا استدالل منطيهده 

گرا ناشناخت یرو

امكاِن معرفت به و

هـا و تعهـدات مع ض

. ری به دست دهد

كن تصار معرفى مى

ی ارزشى به دو گر

cognit( و ناشـناخت

كن را از هم سوا مى

های شناخت  نظريه

شـكن«زشى ماننـد 

های نظريه ،ر مقابل

دربارۀ جهان بيان ك

های ناشناخت ظريه

بلكـه نمـود ي ،ـتند

(xpressivism ىراي

ى بازنمای باور نيست

ز صدق و كذب نم

ديبا”توان  ىنم “ت

وجقاطع  یزيه، تما

شنا یها ی و داور

شـناخت یهـا یور

، صدق و كذبشان

مشاه ىق اوليه طر

ش ريپ ىاساس ی

Hu.  

 

ماهيت و ا ، از معنا

فرض ركـى از پيش

فتار و رفتاِر هنجار

اخت ا بهر اين حوزه 

های  دربارۀ گزاره

tivist theories( ه

 دو گروه نظريه ر

صدق داشته باشند؟ 

ای ارز  دند به گزاره

در. ذب نسبت داد

ند هيچ باوری را د

 جمله پيشگامان نظ

 حاصل تعقل نيسـ

گر ين ديدگاه بيان

های ارزشى  گزاره

كه در موردشان از

است”از «نكه يرۀ ا

دگاهين ديمطابق ا

ت و عواطف است 

بـه دا. اسـت) ها ه

قوۀ عقل كاربستِ 

ستند و بهير نيپذ ب

رادهاياز ا ىكي 1.

                     
ume,1739: ه هيوم نك

  یۀ فراهنجاري

به بحث اهنجاری 

كوشـد در د و مى

گف ،شناختى انديشه

شده در  های مطرح

های معناشناسانه ه

گرايانه ی شـناخت

t(. پرسشى كه اين

توانند ارزش ص مى

يعنى معتقد ؛دهند ى

توان صدق و كذ ى

توانن ی ارزشى نمى

هيوم كه از  مثال،

های ارزشى داوری

ا ،رو  از همين. ستند

مطابق اين نظريه،  

ت ديگری هستند ك

وم درباي مشهور ه

م. است ىدگاهي د

ان احساساتيكه ب

ديا(ان تصورات ي

ك ايد و با مشاهده 

وكذب  صًال صدق

ندارد یكاربرد ها

                        

تر از ديدگاه گاهى دقيق

  

  

 

ينظر. 1

نظريۀ فرا

پردازد مى

ش معرفت

ها ديدگاه

نظريه

های نظريه

theories

ارزشى م

مثبت مى

مى» است

یها گزاره

برای

بود كه د

انسان هس

. شود مى

احساسات

قول 

ن ياز چن

ك ىارزش

يروابط م

نسبت دا

اص ىارزش

آنهمورد 

             

برای آگ. 1
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ن يـا ؛ بـرای مثـال،اسـت ىمعمـول ىدر سـاختار اسـتدالل منطقـ ىارزش یها گزاره یعاد

  :ديرياستدالل را در نظر بگ

 .گفتن ناپسند است دروغـ 

 .گفتن به دوستتان هم ناپسند است دروغ گاه آنگفتن ناپسند باشد،  اگر دروغـ 

 .پس دروغ گفتن به دوستتان ناپسند استـ 

آيـد،  مى اشكال به نظـر ای از كاربرد قاعدۀ وضع مقدم است، بى استدالل فوق كه نمونه

تـوان بـه كـار  های معمولى كه ارزش صـدق دارنـد مى در مورد گزاره تنهااما اين قاعده را 

هـای ارزشـى  گرايان، گزاره رسد كه برخالف ادعـای ناشـناخت بنابراين، به نظر مى. گرفت

  .)Delapp, 2016( شود گيچ شناخته مىـ  اين انتقاد به نام ايراد فرگه. صدق و كذب دارند

ا يـها  ىژگيو یدربارۀ شأن وجود ىك، پرسش اصليزيا متافي ىشناس ىهست در حوزۀ

انـد  ىاست كه مدع هايى نظريهان يم یبند ن دستهيتر مهم اينجادر . است ىامور واقع ارزش

و  ندا مســتقل باورهــا و ديگــر حــاالت ذهنــى بشــر وجــود دارنــد و از ىامـور واقــع ارزشــ

گـروه نخسـت  های نظريه. ور واقع وجود ندارداز ام ىن نوعياند چن ىكه مدع هايى نظريه

ــ» گرا واقــع« ــ» گرا ىنســب«گــروه دوم را  های نظريــهشــوند و  ىخوانــده م» گــرا ىنيع«ا ي ا ي

  . خوانند ىم» گرا ىذهن«

ــنظر ــيم مىايگرا واقع یها هي ــتۀ تقس ــه دو دس ــود ب ــه خ ــوند ن ــ :ش ــرا ىگروه ــه ب  یك

 یها هيــاصــطالح نظر بها يــنــد، ا وجــود مجــرد و مســتقل قائل ىارزشــ هــای واقعيت

بـر  ىرا مبتنـ ىارزشـ هـای واقعيتكـه  ىو گروهـ هسـتند انه در باب ارزشيگرا افالطون

)supervenient( اصـطالح  ا بهيـداننـد  ىم ىكيزيف یها ىژگيو و ها واقعيتل به يتقل ا قابلي

هـا را  ارزش يىگرا ىنسـب یها شـتر صـورتيدر مقابل، ب. هستند انهيگرا عتيطب های نظريه

 يىگرا ساخت« بر ىن دسته گاهيا های نظريهن رو، يدانند و از هم ىم یبشر یها رساختب

  .شوند ىخوانده م »ىارزش

دربـارۀ  يىگرا و ناشناخت یفراهنجار يىگرا ىان نسبيز ميبه تما اينجاخوب است در 

اسـت كـه بـه  یمعناشناخت یا آموزه يىگرا ناشناخت. ميداشته باش ىاشارۀ كوتاه ها ارزش

 ىارزشـ یهـا ن آموزه، گزارهيمطابق ا. دهد ىپاسخ م ىارزش یها گزاره یمعناش از پرس



 يىگرا ىنسب

 یا ی هنجار

در . را باشـد

ن نـوع يـم ا

 ىدگاهيـ د

  

: طـرح اسـت

معرفـت  ىـ

ـرد؟ بحـث 

 یهـا  گزاره

دگاه يـد تى

 ىرارزشيغ ی

د، در مـورد 

گرا در بـاب 

ــد و  ىهيه ب

از باورهـا و 

خواهيم  مى ا

 ،شــود ته مى

  .ارد

 تنهـا علمـى 

هــا را بـه نــام 

ن ، اماق نسبت داد

ا ي ىمر واقع ارزش

گر شـناخت ىزشـ

ق دارنـد، امـا تمـا

نيچن. صادق كند

 )Kalderon, 2005(. 

مطـ ىرفـت ارزشـ

ارزشـ یهـا  گزاره

ه كـيـهـا را توج ره

واهد بـود كـه بـه 

شـناخت معنا لحـاظ 

یها گزاره ىمعرفت

شـوند ىم مي تقسـ

مبنـاگ. ميـانه داري

ــود دار ــج ــهن د ك

ا یا ه به شـبكهيج

اينجادر . عرفى شد

ــار رارزش شــناخت» ب

د) ى و معناشناسى

های  حتوای نظريه

تـوان آنه د كــه مى

ارزش صد آنهاه 

چ اميد هيگو ىه م

ارز یهـا گزاره ی

ارزش صـدق ىشـ

را ص آنهاندارد كه 

خوانند ىم ىخالق

و امكان معر ىونگ

توان به  ىا ميد؟ آ

ن نـوع گزاريود ا

خو رتى محل اعتنا

  . م

است كه از  ىسان

ه ميها در باب توج

انهيگرا  و انسـجام

يگرا نـه و انسـجام

ــ  ــپا ىارزش ه وجي

تو یانه برايگرا ام

ظريۀ فراهنجاری مع

ۀ آرمــان علــم غير

شناسى  حوزۀ هستى

گويد در مح كه مى

ننــد دخيـل باشـند

د بهيندارند و نبا ی

است كه یشناخت یت

تواند دربارۀ معنا ى

ارزش یها ام گزاره

وجود ن ىامر واقع

M( ا فيكشناليسما ي

پرسش از چگو ى

رديگ ىه صورت م

شو ىست، چگونه م

طبيعى در صور ور

مي صدق نسبت ده

شتر مورد توجه كس

ه هينظر كه گونه  ان

انـهيمبناگرا ىصـل

ايمبناگرا های ريـه

ــ ــا ىبرخ یباوره

سجاان های نظريهل 

  .شوند 

  بار ش

ها در نظ  و ديدگاه

ــام  ــه ن آمــوزۀ«ــه ب

ويژه در  به( مهمى 

ای است ك ر آموزه

توا هـا مى ز ارزش

یا ىشناخت یه معنا

یهست یا آموزه یر
ىگرا م ىنسب. دارد

رت، از نظر او تما

ند، چون اا  كاذب

Mackie, 1977(  خطا

شناسى عرفتحوزۀ م

چگونه ىارزش یا

گر پاسخ مثبت اس

طو به ىشناس عرفت

ارزش ص یو هنجار

شين حوزه بيا ،ني

هما. انه دارنديگرا

بـه دو دسـتۀ اص ىف

نظرز يـن ىارزش ی

ــت ب ــد اس ـا معتق

در مقابل. گرند هيج

ىمتوسل م ىرزش

رارزشين علم غ

ها  ترين پرسش هم

هــيم ديــدگاهى كــ

های فراهنجاری ض

با ن علم غيرارزش

خـاص و ممتــازی ا

  

  

 

گونه چيه

فراهنجار

وجود ند

ن صوريا

ها  گزاره

ۀ يرا نظر

در ح

ها یداور

افت؟ اگي

دربارۀ مع

و ىارزش

بنابرا

گ شناخت

ىفيتوصو 

یها گزاره

ــ ارزش ه

خودتوج

م اريمفاه

آرمان. 2

مهتر  پيش

نشــان ده

فرض پيش

آرمان

گـروه خ
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ای  زمينـه های پس دانشمند بايد بكوشد تأثير ارزش ،رو ميناز ه .خواند» های معرفتى ارزش«

آوری شـواهد يـا ارزيـابى و انتخـاب  های علمى خـود، مـثًال در جمـع را در فرايند استدالل

واقع  اين آموزه، در شكل كنـونى آن، بـه Reiss & Sprenger, 2014(.1(ها به حداقل برساند  نظريه

در ميـان فيلسـوفان محبوبيـت يافـت  1960دهۀ  از تقريباً نسبت جديدی است كه  ديدگاه به

)Douglas, 2009: 45( .بار در اثر تعـديل و تقويـت ديـدگاه  توان گفت آموزۀ علم غيرارزش مى

. ترين انتقادها پديد آمـده اسـت ها، در برابر مهم شهودی اوليه دربارۀ استقالل علم از ارزش

هـا در كـار علمـى را بـه  بـرای ارزش مکـنمهـای  تر، مدافعان اين ديدگاه نقش به بيان دقيق

هـا در  شوند كه از ميان اين چهار نوع دخالت ارزش كنند و مدعى مى چهار دسته تقسيم مى

  :اين چهار نوع نقش عبارتند از. يك نوع خاص نبايد صورت بگيرد ،كار علمى

  ؛اثرگذار باشند ىها ممكن است در انتخاب مسئلۀ پژوهش علم ارزش. 1

بنـا بـر  بسـا چه مـثالً  ؛ق مؤثر باشـنديروش تحق ىده ممكن است در شكلها  ارزش. 2

  .شود یها خوددار شيآزما ىبرخ دادن از انجام ىمالحظات اخالق

، اعـم از قضـاوت دربـارۀ ىۀ علمـيـنظر ىمعرفتـ ىابيها ممكن است در ارز ارزش. 3

  ؛ه اثرگذار باشنديك نظريا رّد يرش يدر مورد پذ یريگ ميت و تصميكفا

  .نقش داشته باشند ىعلم های نظريهوۀ كاربرد ين شييها ممكن است در تع ارزش. 4

را  ىهـا در كـار علمـ شكل سوم دخالـت ارزش تنهابار  رارزشيمدافعان آرمان علم غ

، بنـا تشـگذكه  گونه همان ؛ يعنىدانند ىگر را مشروع ميرند و سه نوع كاركرد ديپذ ىنم

توانند نقش  ىم ىمعرفت یها ارزش تنها ىعلم های يهنظر ىمعرفت ىابين آموزه، در ارزيبر ا

  .مشروع داشته باشند

 یها شـهيعلـم ازجملـه اند بودن بـار رارزشيا غيـهـا  اما تصور اسـتقالل علـم از ارزش

از دانشـمندان  ىعيف وسـيـان طيـهـا نسـبت بـه علـم را در م اسـت كـه نگرش یا ىاساس

ن نگـاه يـا یريگ شكلاستگاه ختوان گفت  ىم. متخصص تا عموم مردم شكل داده است

                                                            
   :های مدافع اين نظريه نك برای ديدن ديدگاه 1.

McMullin, 1983 & 2004. Laudan, 1984; Lacey, 1999; Mitchell,.  



 ىجـد نـوع

گـر يد ىگـ

 یهـا  بحث

 كـه مطـابق 

علـم از  یـا

سـتند و ين ى

  . ندارند

ت يـدر فعال 

 ىرمعرفتـيغ 

البتـه . سـتي

ان يز ميِر تما

ختن بـه آن 

، شـود ىـه م

 (Lacey) ىـ

توان  ىن را م

هـا  كنش انيم

بـا معـادالت 

 آنهـاـان بـه 

ات يـبـا ح ی

مكـن اسـت 

ولـى شـود، 

اش  ىعلّـ ی

د وايـج، علـم جد

فرهنگ یها كه سـنت

دشـوار اسـت كـه

ـوان اشـاره كـرد 

هـ  مدعاها و روش

ىا گروهـيـ ىخصـ

ند ىهم وابستگ ىع

 ىمعرفتـ یهـا زش

 یهـا مورد ارزش

يوابسـته ن ىخاصـ

الً اعتباِرود، اصي د

مجـال پـرداخ اينجا

سـخن گفتـ ىزشـ

ِ  ىبتن سـياست كه ل

  : كند مى 

زمان ـ ت فضايتمام

م ۀح داد؛ همـيوضـ

تـوان بـ ىم) ستندين 

محـض جهـ هـای

یا ضـروريـ ىذاتـ

البتـه مم. و ندارنـد

ش ىارزشمند تلقـ ،

یاهـ واسـطۀ توان ـه

جيـطـابق تصـور را

كه ىتيمرجع ؛دهد 

مهم و د یا  مسئله

تـ ىم اجمال بـهـى 

ن است كه يا ىم

شخ یها یريگ هت

ماعا اجتي ىفرهنگ

بار با دخالت ارز ش

در م ىنسب ى توافق

خ ىا فرهنگـيـ ىخ

م ين آموزه خواه

ولى در ا، شه است

م ارزيهـا و مفـاه ش

مب ىكيزيمتاف یري

فيتوصگونه  دين

و ت» ىعيطب یها ت

كامل تو طور به» ن

 ىتيكه لزوماً موجب

.  

ه واقعيتاز  ىحـاك

ونـد ذيگونـه پ چيه

صـد و اهـداف او

،دارد یهداف بشر

بـ تنهاژۀ مورد نظر 

مط. لم بوده اسـت

ىم ىت خاصيجع

خود ،تينيع ىست

است، ولـت گرفته 

ت معرفت علمينيع

جه تأثيركه تحت 

دگاه خاِص فيا دي 

رارزشيمان علم غ

توان گفت  ىون م

خيا به نظرگـاه تـار

نيانتقادها از ا هربار

محل مناقش ىمعرفت

كـه از ارزش ىوقت

  .فتى است

يربارۀ علم بر تصو

آن را بدخواند و  ى

تيواقع«جهان، «ر، يو

 موجود در پِس آن

ك(ن را ين قواني و ا

.)Lacey, 1999: 2(رد 

ح یهـا  در گزاره

ا هيـ ىعيت طبي غا

هـا، مقاص شيا، گرا

ها و اه كه با كنش

ا كاركرد ابژيقش 

ت علينيسبت به ع

ست كه به آن مرج

سيچ ازپرسش . ند

صورت دربارۀ آن

مان، منظور از ع هيل

برخوردارند ك ىتي

چ نظرگاه يور به ه

مدافع آرم ،رو نيم

ندارد، چو ىخالفت

ها ن ارزشيرد و ا

هنگام بحث در  به 

رمعيو غ ىمعرفت ی

در ادامه و نابراين،

فهای غيرمعر رزش

گاه مورد بحث در

ىم یا لهير گاليصو

ن تصويمطابق ا

نظم «بر حسب 

مند است  قانون

ان كريب ىاضير

كه  هايى عينا يها 

چ يه ،شود ىاده م

ها ورها، خواسـت

ك یا واسطۀ رابطه ه

صورت هرگونه نق

  

  

 

دغدغه نس

ت اسينيع

ا فاقد آن

د ىفراوان

شهود اول

يچنان كل

طو نيهم

ز هما

مخ ىعلم

وجود دا

ه ك چنان

یها ارزش

بنا. ستين

منظور ار

دگيد

آن را تص

ه اُبژه 

ارجاع دا

انسان، باو

به یا ابژه

ن صيدر ا
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ن يـداده بـه ا ارزش نسـبت بنابراين،. عت مشخص شده استين طبيخواهد بود كه در قوان

هـدف علـْم «دگاه، يـن ديمطابق ا. ندارد ىچ نقشيمرتبط ه یها دهيپد ىن علمييابژه در تب

توانـد  ىكـه م ىاست، مستقل از هرگونه رابطۀ امكان» محض« های واقعيتجهاِن  يىبازنما

جِ يان نتايدر م] ن روياز هم... [ات انسان برقرار باشديها و تجرب تيفعال ،ها يتواقعن يان ايم

  .)Lacey, 1999: 3(» وجود ندارد یا ىچ گزارۀ ارزشيه ىعلم یها هينظر ىمنطق

تصـوير بيكنـى  شناختى اين ديدگاه نسبت به علم را شناختى و روش مؤلفۀ معرفتليسى 

معرفت ما به جهان از طريق تجربـه حاصـل  دهد كه مىتوضيح  و )Lacey 1999: 4-5(خواند  مى

ها و اميـال مـا تـأثير  از خواسـت ، هرگـزكنيم ای كه ما از جهان ادراك مى شود و تجربه مى

) يـا غيرمؤيـدِ (عنوان شـواهد مؤيـد  مقبوليِت شواهِد حاصل از اين تجربيـات بـه. پذيرد نمى

سـى بـا هـر نظرگـاه و هـر گرايشـى، نتايج مشاهده بـرای هـر كبستگى دارد به اينكه نظريه 

  : گويد در بيان اين مطلب چنين مى (Hample)همپل . تكرار باشد االصول قابل على

ــا ــذ یمبن ــرش يپ ــ های هيا رِد فرضــي ــ ىعلم ــ ىرا شــواهد تجرب ــراهم م   آورد ىف

ــه م ــامل  ىك ــد ش ــهيتوان ــاهدت یها افت ــوان نيو هم ىمش ــور ق ــهن و يط   های نظري

  ســتين یا ىارزشــ یچ داوريشــامل هــ يقين ى بــهولــشــده باشــد،  تيتــر تثب شيپــ

)Hempel, 1965: 91به نقل از  ؛Lacey 1999: 4(.  

عـا مطـرح در واقـع ايـن اده اسـت و يـان شـاهد و نظريـرابطۀ مدرباره در اينجا بحث 

. باشـد ىۀ علمـيـنظر یمعتبـر بـرا یتوانـد شـاهد ىنم یا ىچ گـزارۀ ارزشـيشود كه ه ىم

 ىگـر، از گـزارۀ ارزشـيان ديـا بـه بيـسـت ين ىمبتن ىارزش یها ما بر گزاره ىمعرفت علم

  .ديرس ىۀ علميتوان به نظر ىنم

در  :ديـگو ىاست كه م یا آموزه) VFI(بار  رارزشيآموزۀ آرمان علم غ اينكهخالصه 

 ىرمعرفتـيغ یهـا د تـا حـد امكـان از دخالـت ارزشيـبا ىعلم یها هينظر ىمعرفت ىابيارز

  .كرد یريجلوگ

 یهـا فرض شياسـتوار اسـت كـه پ ىاز جهـان و معرفـت علمـ یرين آموزه بر تصويا

  :كرد يىتوان شناسا ىرا در آن مزير  ىو معرفت ىكيزيمتاف



ن يقـوان( ىـ

بـه نـام  یا ه

  .شد

  .د

  .د

ــه . د در ادام

  بار رزش

 ،ضـوع علـم

ن يـيدر تب ى

وجود   اصل

هوادار  یرو

 .زگار است

رد، يرا بپـذ 

و  ىارزشـ ی

 بودن ريپذ ت

را بـر  ىزشـ

 ىكل ر و بـهي

قـول .  باشد

 یهـا ىژگيو

ن كلـيكـه از قـوان

رمجموعـهي، زهـا ت

مستقل باش ىشناخت

ندارند ای اساسىش 

  .است ى تجرب

اردمان ند ىت تجرب

ــ ــى ىص دارد در پ

ى آرمان علم غيرار

موض های واقعيتۀ 

ىرمعرفتـيغ یها ش

در های ارزشى  ت

 .  

ش ريدو امكان پ 

ساز A2و  A1 یها

يىگرا واقـع ىـوع

هـای واقعيت ۀابطـ

تواند به فروكاست ى

ارز هـای واقعيتا ـ

يپذ رفروكاسـتيغ

گرا  ها افالطون ش

را اگـر ويـز ،سـت

  .هستند) نى و زبانى

ك1عالم است» حض

واقعيتن يـان اير م

ش ىهست لحاظ بهكه 

ها نقش دهيپد ىلم

حاصل مشاهدات 

بر مشاهدات أثيری

ــار خاص ی فراهنج

.  

های متافيزيكى ض

ان مجموعۀيت در م

جود ندارد و ارزش

واقعيت ، از نظر او

ندارند ىمهم ىنيي

منطقى  ظلحا به، ى

ه با آموزه يىگرا قع

بخواهـد نـو اگـرما 

ث ريـو از ح ىك

ىا مي: و قرار دارد

ايـقائـل باشـد،  ى

را غ ىارزشـ های ت

طالح در باب ارزش

سـازگار اس A2و  

وجود حاالت ذهن(شر 

مح« های واقعيتل 

كنند و در ىم یو

وجود ندارد ك ىش

ن علييدر تب ىعرفت

ما دربارۀ جهان ح ى

تأگونه  چيما ه ىش

ــدات  ض ــا تعه ه

. تعهدات كدامند

فرض  در پس پيش

معتقد است VFIع 

و ىارزش های يت

پس. ندارند یا ى

يباشند، كاركرد تب

ىارزش های واقعيت

ناواقع. يىگرا و واقع

ام، گرا باشد ناواقع

كيزياز لحـاظ متـاف 

او یش رويمكان پ

ىعـيطب هـای واقعيت

واقعيتا يبداند و  

اصط بهبداند و  ىع

 A1ده بـه يـبـا عق

                     
كامًال مستقل از وجود بش

موضوع علم كل) 

  ّ رويپ ىو روابط عل

ارزش های واقعيت 

رمعيغ یها ارزش) 

ىعلم یها هينظر) 

ارزش یها یداور) 

ــرش ا فر شين پي

نيم ايم نشان دهي

هدات فراهنجاری 

A ( و)A2(، مدافع

واقعيبه نام  یا وعه

ىها نقش اساس دهيد

ب هم موجود اگر 

و ىشناس ىهست ره

و يىگرا ناواقع: ت

تواند نا ىم VFIفع 

 تر گذشت، پيش 

، سه امكىعيطب های

وبـه  ىارزشـ های

ب ىمبتن ىعيطب های

عيطب های واقعيت ز

ب ىفروكاست يىگرا

                        

هايى است كه ك اقعيت

  

  

 

)A1(

) عتيطب

عةمجمو

)A2(

)A3(

)A4(

ــذ ريپ

يكوش ىم

تعه) الف

A1(بنا بر 

رمجمويز

پد ىعلم

اي ندارند

دربار

VFI است

پس مدافع

كه  چنان

ه واقعيت

ه واقعيت

ه واقعيت

مستقل از

گ به واقع

             

منظور و. 1
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موضوع علم  های واقعيتان يدر م گاه آنباشد، پذير  تحويل ىعيطب یها ىژگيبه و ىارزش

 ىعلمـ یهـا نييوجود نخواهد داشت و تب ىارزش های واقعيتبه نام  ىمستقل ۀرمجموعيز

  .نخواهند داشت یا ینقش ضرور ىارزش یها ىژگيهم و

سـازگار  A2و  A1بـا  نيـز ىعـيطب یهـا ىژگيبر و ىارزش یها ىژگيو یده به ابتنايعق

ــر و ىارزشــ یهــا ىژگيم ويرياگــر بپــذ. اســت ــ ىعــيطب یهــا ىژگيب هســتند، اوالً  ىمبتن

 ىعـيطب یهـا ىژگيمسـتقل از و ىشـناخت ىاز جهـت هست ىرزشـا ىژگـيم كه ويا رفتهيپذ

ت يـاولو ىارزشـ یهـا ىژگيبـر و ىشناخت ىهست لحاظ به ىعيطب ىژگيكم و دست(ستند ين

 ؛سازگار است ،است ىارزش های واقعيتاستقالل  ىكه ناف A1دگاه با ين ديپس ا .)دارند

 مگرد يآ ىد نميپد ىارزش یها ىژگيو و های واقعيتدر  یرييچ تغيم كه هيا رفتهيپذ ثانياً،

پـس  .د آمده باشـديپد ىعيطب یها ىژگيو و ها واقعيتهم در  یريييتغ با آن آنكه متناظر

ن هـر يـيتب یر ندارنـد و بـرايناپـذ اجتناب ىنـيينقـش تب ىارزشـ هـای واقعيت یها ىژگيو

رش يپـذ بنابراين،. ت خواهد كرديكفا ىعيطب های واقعيتها و  ىژگيتوسل به و یا دهيپد

  . سازگار است A2هم با و  A1هم با  يىگرا ن نوع واقعيا

از  ىبـه وجـود نـوع VFIمدافع  بسا چه. است ىافالطون يىگرا نة سوم و آخر واقعيگز

 آنهـابـا  یا چ رابطـهيهسـتند و هـ ىعـيطب هـای واقعيتقائل باشد كه مسـتقل از  ها واقعيت

 ىن موضـعيا چنـيـآ. رنديگ ىمقرار ن) ىعيكم علم طب دست(موضوع علم  هزگزندارند و 

محـض  هـای واقعيت، موضوع علم كـل A1سازگار است؟ مطابق  VFI ۀبا تعهدات آموز

كه كـامًال مسـتقل از حـاالت  هايى واقعيتكنند؛  ىم یرويپ ىن كليعالم است كه از قوان

معتقـد باشـد كـه موضـوع علـم كـل  VFIپس اگر مدافع . وجود دارد بشر ىو زبان ىذهن

ــام  بــه ىمســتقل ۀ، مجموعــهــا واقعيتن يــان ايــمحــض عــالم اســت و در م هــای واقعيت ن

در بـاب  ىافالطـون يىگرا توانـد بـه واقـع ىنم گـاه آنوجـود نـدارد،  ىارزش های واقعيت

  .ها معتقد باشد ارزش

م مطـابق يين صـورت كـه بگـويـبه ا: داشت A1از  نيز یتر فير ضعيتوان تعب ىالبته م

A1 هايى واقعيت، موضوع علم تمام آن  ّ قرار  ىن كليو قوان ىاست كه در قالب روابط عل

 یا ىگونـه تـوان علّـ چيه ىارزش های واقعيتها و  ىژگين صورت، اگر ويدر ا. رنديگ ىم



رفت كـه در 

كـه در  ىالت

اثـر و  ىب یا

ش و ارتبـاط 

ژه در يو ر، به

ت كـه اگـر 

را مسـتقل از 

واقـع  بـه ها ن

هـا و  ىژگيو

در  A1ز با ين

گرا باشـد،  ع

VF  مسـتلزم

ت يــام واقع

امــا در  ،دنــ

 آنهـاا بـر يـ 

ر پديدا ى پى

شود و در  ى

Sca.(  

شـمرده  VFIع 

ريتوان پذ ىم ،شند

از مشـكال جـدا ى

ا زش را بـه مقولـه

ـا از مفهـوم ارزش

بشر ىها در زندگ

اسـت ىعيطب ،نيبرا

ر ىارزشـ هـای ت

انسـان یهـا گرش

و همچنـانـورت 

ين يىگرا  نوع واقع

هـا واقـع ب ارزش

 A2 مدافع  یبراFI

بـه نـ یزيـچساسـاً 

وجــود دار ىزشــ

شـوند  ىكاسـته م

های ارزشى نوعى 

ىنم آنهابه  یا شاره

anlon, 1998, ch.1(د 

های مـدافع فرض و پيش

نداشته باش ىعيطب 

ىن فرضـيچنـ ولـى

آورد، ارز ىد مـيـد

كار بـا برداشـت مـ

ه ارزش. است ىعي

بنابر 1.دارند پذيری

واقعيتهـا و  ىژگي

ها و نگ ل از خواسته

ن صـيـدر ا ، باشد

نيجه ايود و در نت

ـر بخواهـد در بـاب

و  A1به  یبندي پا

  :نديضع را برگز

اسعـالم،  ىكيزيف

ارز هــای واقعيتو 

فروك ىعـيطب هـای 

واقعيتها و  ىژگ

عت اشين طبير قوان

  .د

(A  

رای كنش به دست دهد

A2 صراحت جزو كه به

 .فرض گرفته است

های واقعيتها و  ى

و، رنـديگ ىرار نم

پد ىارزشـ های ت

كه در تضـاد آشـك

يطب های واقعيتو 

ناپذ یانكار و، نقش 

يبـار و رارزشيم غ

مستقل نيزو  ىعيطب

ّ  وان قائل  هم ىعل

وع علم خواهند بو

اگـ VFIمدافع  ،ن

  .باشد ىطون

جه گرفت كه ي نت

ن دو موضياز ا ىك

در ساخت متا: يى

  ؛د ندارد

هــا و ىژگيو: يىرا

واقعيتهـا و  ىژگ

ژيدگاه، وين ديق ا

epiph( هستند، در

حضور ندارند ىم

A1˄A2)→(M1˅

                     
داند كه دليل بر ای مى ه

2و  A1ی اخير افزون بر 

فر را نيز پيش» ارزش«وم 

ىژگيبر و یگذار

علـم قـر های ضوع

واقعيتبه  ىمعرفت ى

سازد كه ىت بدل م

ات بشر ويآن با ح

او یها به كنش ى

آرمـان علـم ۀآموز

ط های واقعيتها و 

تو آنها یبداند، برا

موضو ىارزش های

نيبنابرا 2.واهد بود

افالط یگرا د واقع

توان ىم نهايت در 

كي تنهاك و ي كه 

)M1 (يگرا ناواقع

وجود ىارزش

)M2 (گر عــتيطب

ژيت به وينها

طبق. اند ىمبتن

)henomenon

علم یها نييتب

(M2: ميپس دار

                        

 گزارۀ ارزشى را گزاره

گيری در نتيجهست كه 

 برداشت رايج از مفهو

  

  

 

اثرگ یبرا

موض ۀدامن

ىدسترس

تياهم ىب

ك آينزد

ىهد شكل

هوادار آ

ه ىژگيو

موجود بد

ه واقعيت

خوتضاد 

تواند ىنم

پس 

آن است

             

اسكنلن . 1

روشن اس. 2

اند، شده
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  بار رارزشيآرمان علم غ ىمعرفت یها فرض شيدر پس پ یتعهدات فراهنجار )ب

های علمى ما حاصل مشاهدات تجربـى  معتقد است كه نظريه) A4(و ) A3(بنا بر  VFIهوادار 

در . شـمار آيـد تواند شاهدی معتبر برای نظريۀ علمى به ای هم نمى است و هيچ گزارۀ ارزشى

اگـر  ولـىند، ا های ارزشى فاقـد ارزش صـدق تواند معتقد باشد كه گزاره مى ، اواين صورت

هـای ارزشـى صـدق وكـذب قائـل باشـد، از لحـاظ  يعنى برای اين گزاره ،گرا باشد شناخت

گرا  گرا و نـاواقع اگـر شـناخت. گرای افالطونى باشد يا واقعو گرا  شناختى يا بايد ناواقع هستى

امـا از قضـا همگـى  ،های ارزشى ارزش صدق دارنـد گزارهمعتقد خواهد بود كه تمام  ،باشد

  . ای وجود ندارد كه آنها را صادق كند ند، چون هيچ واقعيت ارزشىا كاذب

گرا و هـم  اگر هم شـناخت ولىاشاره شد،  تر بدان پيشاين همان نظريۀ خطاست كه 

ختى قائـل شـنا هـای ارزشـى اسـتقالل هستى ها و واقعيت برای ويژگى بايدگرا باشد،  واقع

گرا باشد و  چون اگر واقع ،گرای افالطونى باشد ، واقع1يعنى مطابق تعريف بخش  ؛باشد

ای متـافيزيكى، ماننـد  شـناختى و قائـل بـه وجـود رابطـه حال منكر اسـتقالل هستى عين در

شود، زيـرا در ايـن  نقض مى) A4(گاه  های طبيعى و ارزشى باشد، آن ، ميان ويژگىیابتنا

های ارزشى صادق و با توجه به رابطـۀ متـافيزيكى مفـروض ميـان  گزارهصورت از روی 

های  ها و واقعيت ای صادق حاكى از ويژگى توان گزاره های ارزشى و طبيعى، مى ويژگى

عنوان شاهد تجربى برای سـاخت نظريـۀ  ، به)A4(طبيعى نتيجه گرفت و بر خالف ادعای 

در ) A4(و ) A3(در صـورت تعهـد بـه  VFIمـدافع  نتيجـه اينكـه. علمى به آن اتكا كـرد

  :تواند معتقد باشد نهايت به يكى از اين سه گزينه مى

)S1 (؛ برای مثـال،فاقد ارزش صدق هستند ىارزش یها یداور: يىگرا ناشناخت 

 ىارزشـ یهـا یاسـت داور ىاعتقـاد دارد و مـدع ىدگاهيـن ديهمپل به چن

  .)(Hempel, 1965: 86. Sited From: Lacey, 1999: 6»كنند ىان نميرا ب یا چ گزارهيه«

)S2 (تـوان صـدق و كـذب  ىاالصـول م ىعل ىارزشـ یها یبه داور: ۀ خطاينظر

 یهـا یاسـت كـه از قضـا همـۀ داور یا گونـه بهنسبت داد، اما وضـع جهـان 

  .ندا كاذب ىارزش



شــى دارای 

ــذب  ق و ك

ى مسـتقل از 

هـای   گزاره

يد و از هيچ 

تعهد باشـد، 

 كه موضـع 

 )M2(گرايى 

ــاب  ــه در ب ن

ـــى داريـــم 

م داشــت يه

 ىعنـي ؛سـت

نـه در بـاب 

S3 ( ــا بايــد ي

ـــــــى  ؛ يعن

م نفى وجود 

S2→ . پــس

را  یهنجـار

 ىت ارزشــ

ــای ارز داروی:  ه

ــه صــدق  ــايى ك ه

كلـى شناسى بـه ستى

ميـان كـه  ای گونه 

آي مى پديدمنطقى 

  .تيجه گرفت

A1-A4 (همزمان مت

اشاره شد )الف.2 

M( گ يا طبيعـت و

انگاران رايى دوگانه

يعنــ  ؛ضـــاد اســـت

M1˅M2→ .  

(A1˄پـس خـواه ،

)S3 (ناسـازگار اس

گرايا رايى طبيعت

3(گزينــۀ  ر رفــتن

S2 (ـــــــذيرد را بپ

 دو موضع مستلزم

S1→~M  و→~M1

(A.  

ن دو تعهد فراهيا) 

يـبـه نـام واقع یزـ

ــه ى دوگانه انگاران

ــته از واقعيت ن دس

از لحاظ هس ،كند 

به ؛وع علـم اسـت

كاف متافيزيكى و م

ای غيرارزشى نتي ره

(A3 

4(ى كه برشمرديم 

 چون در بخش ؛د

1(گرايى  يد ناواقع

ــع ــوعى واق گر ش ن

در تض) M2(ـم بـــا 

S3~→، و بنابراين 

˄A2)→(M1˅M2

A1- ( بـا قـول بـه)

گر بـه نـوعى واقـع

ــا كنــار ؛ت چــون ب

2(ــــۀ خطـــــــا 

ش هر كدام از اين 

M1يعنــى  ؛اســت) 

A1˄A2˄A3˄A4)

))A1(-)A4(( یا

زيـعالم چ ىكيزيف

ــع گرايى رايى و واق

ــتن ــا آنق هس د، ام

كزشى را تعيين مى

غيرارزشـى موضـو

رارزشى نوعى شك

توان گزار نمىای  ى

˄A4)→(S1˅S2˅

فرضى ه چهار پيش

معتقد باشد) S3(به 

بايها  دربارۀ ارزش

S (ــذيرش مســتلزم پ

و هـــ) M1(ـم بـــا 

S3→~(M1˅M2)،

(م كـه يــداد شـان

A4-(تعهد بـه  ،ن

(A.  

M2(يعنـى قـول ب ،

VF ناموجــه اســت

ــــ و ) ـــــــا نظري ي

(A1˄Aاما پذيرش ،

)M1(گرايى  اواقع

M1~→و بنابراين 

VF ها فرض شيبه پ

  :شت

در ساخت متا: يى

  ؛ندارد

)S3 (ــناخت گر ش

ارزش صــدق

های ار گزاره

های غ واقعيت

ارزشى و غير

گزارۀ ارزشى

(S3˅: ميپس دار

به VFI اگر مدافع 

تواند به صورت نمى

د VFIاختى مدافع 

ــى ــذيرِش  ل S3(پ

يعنـــى هـــ ؛ســـت

S3→(~M1 پس ،)

نش )الـف. 2خـش 

(A1˄A2 نيو بنابرا

A1˄A2˄A3˄A4

2(طور پـذيرش  ن

ــرای مــدافع  FIـا ب

)S1(گرايى  ناخت

A2˄A3˄A4)→(

هــای ارزشــى و نــا

(S1˅S2)→~M .و

FIمدافع  یبندي پا

خواهد داش در پى

)M1 (يگرا ناواقع

اصًال وجود ن

  

  

 

حال 

در اين ص

شنا هستى

باشــد، و

هاس ارزش

1˄~M2)

در بخ

2)→~S3

4)→~S3

همين

هــ ارزش

ناشـــــــن

(S1˅S2)

ه واقعيت

M1داريم 

پس 

داو  یبرا
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)S1˅S2 (ا فاقـد ارزش يـ ىارزشـ یهـا یداور: ۀ خطـايـا نظريـ يىگرا ناشناخت

  .ندا كاذب ىهمگ ،ا اگر ارزش صدق داشته باشنديند ا صدق

 M1˄(S1˅S2)→(A1˄A2˄A3˄A4): ميدار ىان منطقيبه ب ىعني

تـوان گفـت در  ىچون م ،ستين یآور جۀ چندان شگفتينت VFIهوادار  يىگرا ناواقع

 يىها هيـاز مخالفت با نظر ىناش ىت علميها در فعال از دخالت مخرب ارزش ىاصل نگران

. هـم دارد ىامد معناشـناختيپ ىكيزين تعهد متافيا. ندا ها قائل ارزش بودن ىنيه به عاست ك

 یداور آنهاكه به  يىزهاين چيپس ا ،وجود نداشته باشد یا ىت ارزشيچ نوع واقعياگر ه

 و ا كاذب باشـديكنند كه بخواهد صادق  ىان نميرا ب یا گزاره اساساً ا يم ييگو ىم ىارزش

  .ندهستكاذب  يىها هگزاربيانگر  ىا همگي

  بار رارزشيانتقادها از آرمان علم غ. 3

منتقـدان معتقدنـد عمـوم . مواجه شده است ىمختلف یبار با انتقادها ارزش ريآرمان علم غ

نكـه يا ويژه  بـه. دهـد ىدسـت نم هـا به از رابطۀ علم و ارزش ىر درستين آموزه تصويكه ا

نادرست مشـروع  را به ىعلم های نظريه یدر محتوا ىمعرفت یها از دخالت ارزش یموارد

را  ىرمعرفتــيغ یهــا مــوارد مشــروع دخالــت ارزش ىبرخــ ی ديگــر،شــمارد و از ســو ىم

ن يـه ايـاسـتدالل عل گونـهچهـار  ىكلطور بـه. )Douglas, 2009: 115( كند مىرمجاز اعالم يغ

ن ناقص يبر تع ىاستدالل مبتن: ن چهارگونه استدالل عبارتند ازيا. آموزه مطرح شده است

)Kourany, 2003(يىسـك اسـتقرايۀ ريـ، اسـتدالل بـر پا )Douglas, 2003(بـر  ى، اسـتدالل مبتنـ

 )Dupré, 2007(از امر واقـع  ىحاك یها و گزاره ىارزش یها گزاره يىز معنايتما بودن مردود

در . )Rooney, 1992( ىرمعرفتـيو غ ىمعرفتـ یهـا ز ارزشيتمـا بـودن و استدالل بنا به مردود

  .ميكن ىارائه م یاستدالل شرح مختصر گونهن چهار ياز ا دامك ه دربارۀ هرادام

شواهد كمك  دو استدالل نخست بر اين انديشۀ اصلى استوارند كه تعين ناقص نظريه به

هـای معرفتـى  آورد كه كل شواهد تجربى همراه با قواعـد منطـق و ارزش شرايطى پديد مى

برای انتخاب نظريـه در نهايـت  ،بنابراين .تعين سازندتوانند نظريۀ واحدی را م در نهايت نمى

پـس بـر خـالف . ضـرورت دارد )contextual(ی ا زمينـه های غيرمعرفتى يـا پس تأثير ارزش
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ن اسـت كـه 

ظريـۀ علمـى 
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ســك ير. ت

ون پـژوهش 

دانشـمند در 

 ىژگـي بـه و
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علم یها هينظر ىاب

)38-39: 1394غمايى، 
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كند كـه آيـا فـالن  نظريه پديد آيد؛ برای مثال، دانشمندی كه دربارۀ اين مسئله پژوهش مى

توانـد  بودن مى زا زا هست يا خير با خطا در پذيرش يا رّد فرضـيۀ سـرطان مادۀ خاص سرطان

ى است كه حال مدافع استدالل بنا به ريسك استقرايى مدع. گرددباعث زيان جانى يا مالى 

تواننـد و بايـد  های ناشى از ريسك اسـتقرايى مى بندی زيان دهى و اولويت ها در وزن ارزش

در واقــع ايــن اســتدالل بيشــتر نــاظر بــه مــواردی اســت كــه پيامــدها و . نقــش داشــته باشــند

. گيـرد نظر قرار مى در كاربردهای عملى پژوهش علمى و نه صرفاً پيامدهای معرفتى محض 

آمـده  )Douglas, 2009, ch,4(كـه در  دالل بنـا بـه ريسـك اسـتقرايى را چنانصورت كلـى اسـت

  :توان بيان كرد مىزير به شكل  ،است

)I1 (ا رّد يـرش ياسـت، پـس همـواره احتمـال خطـا در پـذ يىروش علم استقرا

  .وجود دارد ىعلم یها هينظر

)I2 (یهــا انيۀ درســت زيــا رّد نظريــۀ نادرســت يــرش نظريخطــا در پــذبســا  چه 

ـــاگون ـــاز جملـــه ز ؛داشـــته باشـــد در پـــى ىگون ـــي ، ى، اخالقـــىان معرفت

  . ...و ی، اقتصادى، اجتماعىطيمح ستيز

)I3 (ها  با اتكا به ارزش)ن يـا ،...)و ی، اقتصادى، اجتماعى، اخالقىاعم از معرفت

ــا انيامكــان وجــود دارد كــه ز ــ یه ــا ىمحتمــل ناش ــتقرا یاز خط را  يىاس

هـا در  ارزش ین شـكل اثرگـذاريـالس اداگـ .كـرد یبنـد ا رتبهي ىده وزن

 یدر مقابــل اثرگــذار. خوانــد ىم ميرمســتقيغ یرا اثرگــذار ىت علمــيــفعال

 عنوان بـه مسـتقيم طور به ىارزشـ یا اسـت كـه گـزاره ىها وقت م ارزشيمستق

  .به كار گرفته شود ىل در استدالل علميا دليشاهد 

)I4 (نجـام شـود كـه مجمـوع ا ىد به شكليل بايبد یها هيان نظريم یريگ ميتصم

  .نه شوديكم يىسك استقراياز ر ىناش یها انيز

)I5 (ها  ارزش ،نيبنابرا)مشـروع  طور بـهتواننـد  ىم) ىرمعرفتيا غي ىاعم از معرفت

  .ه داشته باشنديو انتخاب نظر ىم در پژوهش علميرمستقينقش غ

ان يـ، مزبـان علـم ىو حتـ كـه در زبـان طبيعـىاسـت  ىن ادعا مبتنياستدالل سوم بر ا

ن يدوپـره بـر همـ. سـتين ىز قـاطعيتمـا ىم ارزشيو مفاه ىفيم توصيواژگان داّل بر مفاه



 كند مىدعا 
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وانيم وجـوه 

بودن  مفيـد ل

دگاه اين ديا دافع

م» سروكار داشتن

نكه ويگر ايد ؛ست

ر نخسـتيـت تعب

آن ،ر واقـع اسـت

مثـل واكس ؛كنـد ى

به دست كسآن را  

در اينجا يـ. ى كند

ارزشى دليل ب های

ـژوهش بيشـتر باش

 از واژگان زبـان ط

آن است كه مـا ز

بـه هم. شود مى قى

ای علمى پررنـگ

ه  افراد، آن حوزه

رفتـى و غيرمعرفتـى

ــه ــد، ب طوركلى  كن

ی معرفتـى و غيرم

بودن ع از غيرمفيد

دليل نخسـت بـر. ت

ان مـی معرفتـى ميـ

ممكـن نيسـت بتـو

در اصـل نيـز سوم 

مد ىز نگاه او، وقت

«ن ير از اي، دو تعب

امور واقع اس صرفاً 

تـوان گفـت ىض، م

   .)ده است

امور صرفاً جى علم 

ى را نيـز توليـد مى

وليد كند و سپس 

حتمل آن را بررسى

ه هن است كه جمل

ی عملـى يـك پـ

بسياری . شتر باشد

نيزامر  ز داليل اين

تلقيمان ارزشمند 

ها نظريه بودن بار ش

های بيشتر خواست

Dupré(.  

هـای معر ان ارزش

Steel, ( ك اشــاره مى

هـا ارزشيز ميـان 

ك استدالل در دفاع

ن عرضه شده است

هـای صـاديق ارزش

سـتوار اسـت كـه م

استدالل . ف كنيم

از. )Dupré, 2007( ند

قع سروكار دارد،

صعلم  یها ىخروج

اغمـاض اندكىبا ( 

A ( و)A4 (ان شديب

ين ادعا كه خروج

ر واقع، محصوالتى

 قانون علمى را تو

 و كاربردهای مح

گذارانه اين  ارزش

رو، هرچه پيامدها

ى در بيان نتايج بيش

يكى از. رانه است

 كه به طريقى براي

ذرات غيرارزش كِ 

داشتن اهداف و خ

é, 2007: 27-31(ارد 

تمايز ميـا ،VFIليه 

2010(كــه اســتيل 

ر مخالفـت بـا تمـا

رّد اين تمايز، يك 

بودن آن رضروری

موجود دربـارۀ مص

 بر پايۀ اين ادعا اس

معرفتى سوا و حذف

كند مىانتقاد  VFIز 

با امور وا تنهامند 

نكه خريا ىكي: ت

امور واقع است فاً 

A3(ر دوم در ي تعب

 ايراد اساسى به اين

ز گزارش از امور

دانشمند نخسته 

كه كارهای عملى 

بان ه استفاده از ز

از همين ر. كنند ى

زن واژگان ارزشى

گذار هم ارزشو  

گوييم ى سخن مى

هايى مانند فيزيك ه

چون با در نظر د 

چندانى برای ما ند

چهارم استدالل عل

ك گونه  همان. دهــد ى

شـده در های طرح

بردو استدالل  كه

 هم در دفاع از غير

نظر م ام و اختالف

استدالل دوم  .ست

 را از مالحظات م
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  . برد های غيرمعرفتى را زير سؤال مى و تمايز آن با ارزش» ارزش معرفتى«مفهوم 

اعمـال  ها نظريـه بر یا ىكل یدهايق تنها ىمعرفت یها است كه ارزش ا آندر اينجادعا 

مـورد  یا هيـدن بـه نظريو رسـ يـىرا تا مرحلۀ همگرا ىتوانند پژوهش علم ىكنند و نم ىم

ر يـ، غیگـريد یها د ارزشيه، بايانتخاب نظر یت برايدر نها ،نيبنابرا .ش ببرندياجماع پ

ان يز ميتما اگر ىاست كه حت ىستدالل چهارم مدعا. را دخالت داد ىمعرفت یها از ارزش

 یص كاركردهـايمعتبـر باشـد، توسـل بـه آن در تشـخ ىرمعرفتـيو غ ىمعرفتـ یها ارزش

ن ادعا با اسـتدالل بنـا يا. رضرور استيغ ىها در پژوهش علم رمشروع ارزشيمشروع و غ

ا يــ ىث معرفتــيــحاز (هــا  نــوع ارزش مــرتبط اســت و مطــابق آن، يىســك اســتقرايبــه ر

ــودن ىرمعرفتيغ ــاهم) ب ــداردي ــا  یشــكل اثرگــذار بلكــه ،ت ن ــحاز (آنه ــم يث مســتقي ا ي

  .)Douglas, 2009: 96(مهم است ) بودن ميرمستقيغ

  بار ها عليه آرمان علم غيرارزش تعهدات فراهنجاری در پس استدالل )الف

تعهـدات  نيـزبـار  رارزشيا مخالفان آرمان علم غيم كه آيپرداز مىن پرسش يبه ا در ادامه

ادشـده يا چهار گروه اسـتدالل يآ. ريا خين آموزه دارند يا مدافعانبا  ىمشابه یفراهنجار

را ) M1˄S1˅S2(بـار  رارزشيآرمان علـم غ یفراهنجار یها فرض شيپ ،دگاهين ديه ايعل

  ندارند؟ زمينهن يدر ا یا یريگ چ موضعيهاينكه ا ي و رنديپذ ىكنند، م ىم ىنف

ا يـن پرسش كه آيافتِن پاسخِ اي یبرا. ميپرداز ىن ناقص ميبه تعنخست به استدالل بنا 

بـه  نخسـتاست  شايستهوجود دارد،  ىخاص یفراهنجار یها فرض شين استدالل پيدر ا

 VFIمـدافع  یهـا فرض شيك از پيـ چيا هـين استدالل آيم كه در اين پرسش پاسخ دهيا

د يـآ ىشـوند؟ بـه نظـر م ىم ا رديـرفتـه يپذطور صريح يا ضـمنى  به) A1-A4(دربارۀ علم 

 ىعلمـ یها هيـن مطلب هسـتند كـه نظريد ايمؤ) U1˄U2(ن استدالل يمقدمۀ اول و دوم ا

جـۀ اسـتدالل ين نكتـه در نتيا. در تضادند) A3(با  رو، از اينستند و يحاصل مشاهده ن تنها

)U4 (افـزون بـر، ىعلمـ یها هيـدربـارۀ نظر یريگ ميدر تصـم: ان شـده اسـتيب ىروشن به 

  . هم دخالت دارند ىرمعرفتيغ یها ، ارزشىاهدات تجربمش

 ىعقالنـ فراينـدتوان در  ىم ىارزش یها ین استدالل از داوريمدافع ابه باور  بنابراين،



د يــبا ،رو ني

د يـبا يعنـى 

 ، زيـراباشـد

كـه بخواهـد 

س بـه نظـر 

 استدالل بر 

 بنا بـه تعـين 

رمسـتقيم در 

يى بـه كـار 

هـای   گزاره

 

واژگـان دالّ 

ن معنا كه با 

بر   است كه

مـدافع ايـن  

بـرای مثـال، 

و » تـورم«ـد 

 مـدافع ايـن 

سـتدالل بـر 

ان طبيعـى و 

  . ستند

از  ى درسـت

 یهـا نيير تب

موجـود  یا

ياز همــ. فاده كــرد

، اشـدذب قائـل ب

ۀ خطا معتقد بيظر

سـت كين ىمنطقـ 

پـس.  دخالـت دهـد

  .گرا باشد 

اری بسيار مشابه با

ستدالل و استدالل 

ها در نقش غير ش

ز ريسـك اسـتقرا

گرا باشـد و بـه  ت

  .خطا باشدنظريۀ 

معناشناختى ميـان و

يندب ؛ى پسينى است

هيمى استفاده شده

 در مقـامدوپره . رد

توار ساخته است؛ ب

ه از مفـاهيمى ماننـد

 شايد بتوان گفت 

تأكيد ايـن اسشترين 

ى و ارزشـى در زبـا

بار نيس م غيرارزش

بار گزارش ارزش

ن ادعاست كه در

ها هيـخود بـه نظر 

اســتف ىعلمــ یها ه

صـدق وكـذ ىزشـ

تواند به نظ ىالل نم

 ،نـدا كاذب ىرزش

ۀ علـم يـنظر ىابيـ

شناخت ىناشناخت

ساختا تشگذكه  

جاری مدافع اين اس

ستقرايى، ارزك ا

ی احتمالى ناشـى ا

كم شناخت د دست

تواند قائل به ن  نمى

بودن تمايز م مردود

استداللى بيشترالل 

های علمى مفاه ريه

مدهای ارزشى دار

طالعات موردی استو

تكاملى يـا اسـتفاده

Dupré, 20( .،بنابراين

ولى بيشلف است، 

ن واژگان توصـيفى

ای هم كه داريم مى

ري مدافع آرمان غ

نيستدالل مخالف ا

یاع از ادعادف ی

هيــرش و رّد نظري

ارز یهـا یز داور

ن استدالين مدافع ا

ار یها یهمۀ داور

يارز ىعقالنـ رايند

د از لحاظ معنيل با

ك استقرايى همچنان

حيث موضع فراهنج

در استدالل ريسك. 

های بندی زيان  رتبه

ن استدالل هم بايد

همچنين  .ت دهد

مدعى م VFIفت با 

اين استدال. ى است

واقع در نظر د كه به

ها و پيام فرض پيش 

ها و مط د را بر مثال

شناسى ت در روان» ز

40-32 :007(كند  مى

مخالف) A2(ز آن با 

شدن ميان ك قائل

های علم ت و نظريه

است كه  آندالل 

ن اسيمدافع ا. دهد

برا ولىندارند،  ى

دربــارۀ پــذ یريگ

از ىگروهـ یم برا

نيهمچن. گرا باشد

ن باور باشد كه ه

فررا در  يىها زاره

ن استدالليفع امدا

الل بنا به ريسك 

از حي.  ناقص دارد

.ضع مشاهبى دارند

دهى و  قالنى وزن

بنابراين، مدافع اين 

صدق و كذب نسبت

الل سوم در مخالفت

م توصيفى و ارزشى

دهد نشان مىى هاي ل

 ،VFIدعای مدافع 

، اساس بحث خود

تجاوز«ه از مفهوم 

در اقتصاد اشاره م» 

تر از و مهم) A1( با 

واقع است كه تفكيك

ممكن نيست ،من عل

ن استديا ىاصل ی

د ىدست نم به ىم

ىنقش ىم ارزشيفاه

  

  

 

گ ميتصــم

كم دست

گ شناخت

نياگر بر ا

ن گزيچن

د ميآ ىم

استدال

پايۀ تعين

ناقص وض

فرايند عق

.روند مى

ارزشى ص

استدال

بر مفاهيم

ارائۀ مثال

خالف اد

استدالل،

به استفاده

»ریبيكا«

استدالل 

اين امر و

حتى زبان

یادعا

وضع علم

مف ىعلم
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االصـول  ىا عليـن مسـئله كـه آيـو بـه ا پـردازد مى آنهـادر  ىم ارزشـيو نقش مفاه ىعلم

نكه به نظر يجه با ايدر نت. ر توجه ندارديا خينقش دارند  ىم ارزشيمفاه ىعلم یها نييدرتب

توانـد در  ىم ىشـارز های واقعيت ىشناس ىژه در باب هستيو به ید موضع فراهنجاريآ ىم

گرفته در   صـورت یها در بحث ولىن استدالل نقش داشته باشد، يمدافع ا یم ادعايتحك

  .به آن نشده است یا ن حوزه اشارهيا

هـای معرفتـى و غيرمعرفتـى  به نقد تمـايز ميـان ارزش VFIاستدالل چهارم در مخالفت با 

دو دليل نخسـت . ذكر شده است گفتيم كه چهار دليل برای مخالفت با اين تمايز. پردازد مى

تعيـين  زمينـهنظـر در  بـه اختالف و در آنهـا انـد گرايانه همانند استدالل قبلى پسـينى و طبيعت

عنوان  وجود مالحظات اجتماعى در پس معيارهايى كـه بـه نيزهای معرفتى و  مصاديق ارزش

شـوند  توسـل مىكسانى كه به اين دو دليـل م. شود ، اشاره مىشوند ارزش معرفتى معرفى مى

در اينجـا . كوشند ادعای خود را توجيـه كننـد به مطالعات موردی و ميدانى مى یغالباً با اتكا

بحثى كـه اينجـا ميـان دو طـرف  ؛فرض فراهنجاری خاصى مطرح نيست هم مالحظه يا پيش

  .كنند ای است كه اتخاذ مى گيرد كامالً مستقل از هر موضع فراهنجاری دعوا صورت مى

هـای معرفتـى و غيرمعرفتـى مـدعى  سوم و چهـارم در مخالفـت بـا تمـايز ارزش اما دليل

. دانند ترتيب غيرمفيد و غيرضرور مى بلكه توسل به آن را به ،بودن تمايز يادشده نيستند نامعتبر

بنـا بـه تعـين نـاقص و ريسـك  اين در واقع همان ادعايى است كـه محـور اساسـى اسـتداللِ 

هـای معرفتـى و  بودن توسـل بـه تمـايز ارزش كه مدعى غيرمفيددر واقع كسى . استقرايى بود

ابتدای بحث  يادشده در موضع ايجابى خود را در قالب يكى از دو استدالل ،غيرمعرفتى است

  .شود فرض فراهنجاری جديدی مطرح نمى اينجا هم پيشدر  بنابراين،. كند بيان مى

  بار رزشراهنجاری آرمان علم غيراتوجه به مالحظات ف ضرورت. 4

و مخالفـان آن، اكنـون بـه ايـن  VFIهای فراهنجـاری در پـِس  فرض پس از برشمردن پيش

، بحـث از مواضـع VFIميـان مـدافعان و مخالفـان  نظر اختالفبپردازيم كه آيا در  مىبحث 

بـه تصـويری از علـم و  VFIنشان داديـم كـه مـدافع . فراهنجاری هم جايگاهى دارد يا خير

خالصـه  A1-A4توان آن را در قالب چهـار گـزارۀ  معتقد است كه مى ها رابطۀ آن با ارزش



ری خاصـى 

رسـش بـاال 

مـدافع :  داد

د بـا هـدف 

  . ردازد

ــا فرض ش  یه

 VFIه يوم عل

 یفراهنجـار

 ؛ يعنىندارد

V یبـه برتـر 

از . دنـكن مى

ها را  سـتدالل

در  یهنجار

پـس هـر . د

هـا  ب ارزش

. سـتۀ خطا

خـود داشـته 

 یك دشوار

 ىعنـيسـت؛ 

VFIى، نـوع 

گرا  انيب مثالً 

گر حــاالت 

وان دخالـت 

ذ ديدگاه فراهنجار

تـوان بـه پر گى مى

پاسخ مثبت VFIۀ 

 VFI توانـد هـم مى

قد اين ديدگاه بپر

ــه پ ی شيخــود ب

دوم و سو ،ل اول

ف یهـا فرض شي پ

توجه ن یراهنجار

VFI ۀ نقـد آمـوز

مخطـا اشـاره ن ۀيـ

از اسـ یديـًال جد

دگاه فراهيد یها فه

انـه دارديگرا واقع 

در بـاب يىگرا قـع

ۀيـا هـوادار نظريـ 

دگاه خيـن ديـاز ا

كي ن مورد،يدر ا 

اس ىشـناخت  روش

Iاز نظر مدافع  كه

مگرا و   ناشناخت

انگيــب تنهــاصــدق و 

د بتـويصورت شـا

گزاره مستلزم اتخاذ

سـادگ بنـابراين، به. 

بحث دربارۀ ی در

وجيه كند و منتقد 

ای به نق ز زاويۀ تازه

V ها در اســتدالل

نكه استداليبا ا. ند

گرفتنـد كـه بـا  ى

مالحظات فر بهها  

ز موضـع خـود و

يا نظريـ يىگرا ىت

، گـروه كـامالیار

ك از مؤلفهيبه هر 

 VFI ارائه داد.  

VFI موضـع ضـد

وا ىدفـاع از نـوع

V باشد.  

V گرا ا ناشـناختي 

در دفـاع ا ىمناسـب

.چ ارائه دهديگـ  ه

ها بـر مالحظـات 

گذشت ك 2بخش 

ن آموزهيا مدافعر 

فاقــد ارزش ص ىـ

ن صيدر ا ،ماست ی

ندی به اين چهار گ

M1˄S (بيـان شـد

الحظات فراهنجاری

هنجاری خود را تو

، ازVFIراهنجاری 

VFIمنتقــدان  ــديم

نداشتند ىجه چندان

ىفـرض م شيرا پ ى

ن استدالليا ولى 

ن ناقص در دفاع ا

سه با ناشـناختي مقا

فرهنجـا یها فرض

 و با حمله مه كرد

در مخالفت با  ىل

Iهـا، مـدافع  رزش

ا دي يىگرا واقع ضد

VFIه يعل ىستدالل

VFIها، مدافع  ش

ه ميد بتواند توجي

مشكل فرگه یبرا

ارزش ی اثرگذار

ها در علم كه در ب

اگر. در علم است

ارزشــ یهــا یورا

یها ال و خواست

س ديديم كه پايبند

S2˅1(صورت   به

زوم پرداختن به مال

 بتواند موضع فراه

های فر فرض  پيش

ــع چنان ــ اق كــه دي

ن آموزه توجيا یر

ىخاص یراهنجار

VF  ،در تضاد بود

نيستدالل تعفعان ا

انه در يگرا شناخت

فر شيح پيبا تصر ،

توان اقام مى VFIد 

Vاستدالل توان ى، م

ار ىشناس ىرۀ هست

در مخالفت با ض ى

بالقوه ا ورتص به 

ارزش ىرۀ معناشناس

با ،گرا باشد اخت

د پاسخ باي جمله ب

ه ياو توج یش رو

ه وم دخالت ارزش

ها د مشروع ارزش

 ادعــا كنــد كــه د

ايما از جمله ام ىخت

  

  

 

سپس. كرد

است كه

دربارۀ لز

VFI بايد

دادن قرار

در و

فراهنجار

موضع فر

FIمدافع 

مداف مثالً 

موضع ش

،رو نيهم

نقد یبرا

VFIپس 

دربار

ىاستدالل

تواند  ىم

دربار

ناشنا اگر

از  ؛باشد

شيژه پيو

شكل دو

دخالت م

باشــد و ا

رشناخيغ
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د يـچـرا با ولـىه را موجـه دانسـت، يـا كـاربرد نظريمان را در انتخاب مسئله يها خواست

م؟ يريرا بپـذ ىدر كار پـژوهش علمـ ىشناخت روش یها تيممنوع ىل خود بعضيمطابق م

 ىن پرسـش بـه قـوت خـود بـاقيـا همچنانمعتقد باشد،  ۀ خطا هميبه نظر VFIمدافع  اگر

 ها انسـانوانـات و يآزار ح بودن دربـارۀ ناپسـند ىاخالقـ یها اگر گزاره ؛ برای مثال،است

را بـر پـژوهش  يىها تيكاذب محـدو يىها ۀ گزارهيد دانشمند بر پايكاذب باشند، چرا با

  ند؟خود اعمال ك

. هـای معرفتـى اسـت دربـارۀ ارزش VFIبحث بسيار مهم ديگر موضع فراهنجاری مدافع 

. است VFIهای معرفتى و غيرمعرفتى از محورهای اساسى آموزۀ  ديديم كه تمايز ميان ارزش

بخشـى،  بينـى، وحدت كفايت تجربى، سازگاری درونـى، دقـت در پيش ماننداگر مفاهيمى، 

واقع مفاهيم ارزشى  شوند به مى ههای معرفتى شناخت به نام ارزش كه... سادگى، قدرت تبيين و

در ايـن صـورت  ،آينـد شـمار مى ارزشـى به های ههای شامل اين مفاهيم گزار هستند و گزاره

ها ارزش صدق ندارند يا اگر  تواند همچنان مدعى باشد كه اين گزاره نمى VFIمدافع  يقين به

  :را در نظر بگيريد Pگزارۀ ند؛ برای مثال، ا داشته باشند كاذب

)P (ۀ ينظر ىنيب شيدقت پT1 ۀ ينظر ىنيب شيشتر از دقت پيبT2 است.  

)P (ۀ يـانتخـاب نظر یبـرا یريگ ميتصم یو مبنا لیدل عنوان بهتواند  ىمT1 فـا ينقـش ا

. اسـت ىمعرفتـ یهـا مشـروع ارزش ین مـورد از جملـه كاركردهـايـ، اVFIمطابق . كند

توانـد  ىك راه كـه مي. كند ىا كاذب تلقيرا فاقد ارزش صدق ) P(تواند  ىنم VFIمدافع 

ارزش . اسـت ىو ذاتـ یابزار یها ان ارزشيز ميتوسل به تما ،باشد VFIمدافع  یش رويپ

 یط بـرايل شـرايواسـطۀ تسـه بلكـه به ،سـتينفسه ارزشـمند ن ىاست كه ف ىارزش یابزار

نفسـه ارزشـمند  ىف ىذاتـ شـود، امـا ارزش ىگر ارزشمند شـمرده ميد ىارزششدن  محقَق

انـد و  یابزار يىهـا ارزش ىمعرفتـ یهـا ن ادعا را مطرح كـرد كـه ارزشيتوان ا ىم. است

تـوان گفـت  ىم ،ن صـورتيدر ا. ندا ا معرفتيبه صدق  یراهنما یارهايها مع نيواقع ا در

 ىكلطور بـهسـتند، بلكـه ين ىواقع گـزارۀ ارزشـ به ىمعرفت یها شامل ارزش یها كه گزاره

ن صـورت الزم اسـت كـه صـدق يـدر ا ، امـاها هسـتند هيـزان احتمال صدق نظرينگر مايب

ا رّد يرش يدربارۀ پذ ىمعرفت یها ۀ ارزشيرفته شود تا بتوان بر پايپذ يىغا ىارزش عنوان به



ا گـزارۀ يـ آ

چـه  اينكـه 

ــ ــا ىعلم  تنه

ن آمـوزه بـر 

تـوان  ىره م

ن است كـه 

ت را تـا حـد 

 ىمعرفـ مال

 یهـا فرض ش

ــاص  طور خ

 یبـرا ىصـ

گاه خـود از 

آن را پاسـخ 

. كنـد حملـه

ن يـا یجـار

دن يكشــ ش

V، ن اسـت كـه يـا

وصادق است؟ » 

ــ ــنظر ىت ع یها هي

نيـم كـه ايـن داد

كه در چهار گـزار

نيتوجه نشده اآن 

ن تعهـداتيم كه ا

اجم به VFIه يالل عل

شيمتعـارض بـا پ 

ــ ــ چيا ه ــهي ط ك ب

 

VF خا یامـدهايپ

دگيـه ديـتوج یرا

وارد بـه آ هـایاد

دگاه حيـن ديـبه ا

فراهنج یهـا فرض 

توانــد بــا بــه چــالش 

 .مه كند

VFIمـدافع  ی رو

است) مطلوب/ب

  د؟

ــدر ارز  معرفت ىابي

نشـان. داشته باشند

كاست  ىمبتن ها ش

به آچندان  تاكنون

ميديكوش. دارد ى

ه استدالچهار دست

 یضـع فراهنجـار

ــا ىده م ــود، ام ش

  .ده استيش نكش

FI یفراهنجـارِت 

VF د بتوانـد بـريـبا

راي دفـاع كنـد و ا

باز جهتى ديگر د 

شيپ VFIه يـعل ى

ىدگاه ميــن ديــ ا

ه آن اقاميد عليجد

ش يس پرسش پـ

خوب( يىغا ىرزش

زاره را صادق كند

ــار  رزش ) VFI(ب

نند نقش مشروع د

ان علم و ارزشيۀ م

A1 .(تاكه  یا نكته

در پى ىنيمع یجار

چدر ادامه . مين كن

مواض ىنكـه برخـي

ــتدالل ــها د ن اس دي

را به چالش VFI ی

ت شناخت تعهدات

FIمـدافع . زه دارد

ز يـن آمـوزه نيا ی

تواند ىمنيز VFIد 

ىاصـل یها سـتدالل

منتقــد پــس.  بــود

Vج يىها ، استدالل

  

پس. رفتگ  مي تصم

ار ىعلم یها هيظر

ن گزيتواند ا ىم ى

  یري

ــم غ ــان عل رايآرم

توان ىم ىمعرفت ی

طۀمشخص از راب ی

A4-1(الصه كرد 

ر تعهداِت فراهنجيو

انيح بيوشن و صر

م بـا ايـو نشان داد

ــدر ا VFI یار ني

یفراهنجار یها ض

توان گفت ىت ميها

ن آمـوزيـ منتقـد ا

یفراهنجار یها ض

منتقد سوی ديگر،ز

كدام از اس چيكه ه

را هــدف نگرفتــه 

VFI یض فراهنجار

  

  

 

ها  هينظر

صدق نظ«

ىامر واقع

يگ جهينت

ــابق آ مط

یها ارزش

یريتصو

آن را خال

ن تصويا

امكان رو

م ويكرد

ــا فراهنج

فرض شيپ

در نه

مدافع و 

فرض شيپ

از. ديگو

م كيديد

آمــوزه ر

فرض شيپ

 

146

سا
م
ك
و ي

ت 
س
بي

ل 
ه 
ار
شم

 ،
8

4
، 

ن 
تا
س
زم

13
95

  



147  

 

 

هم
ا

ي
ار
ج
هن
را
 ف
ت
دا
عه
ت ت

 ی
 غ
م
عل

ن 
ما
آر

ي
ش
رز
را

 
ار
ب

 
  

  كتابنامه

، »ىعلم یها هينظر ىمعرفت ىابيدر ارز ىرمعرفتيغ یاه نقش ارزش«، )1394( ابوترابيغمايى،  .1

 .)8( 32، راهبرد فرهنگ

2. DeLapp, K. M. (2016), “Metaethics,” The Internet Encyclopedia of Philoso-

phy, ISSN 2161-0002, retrieved from http://www.iep.utm.edu. 

3. Douglas, H. (2009), Science, Policy, and the Value-Free Ideal, Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press. 

4. Dupré, J. (2007), “Fact and Value,” in: H. Kincaid and J. Dupré (eds.), Value 

free science? Ideals and illusions, Oxford: Oxford University Press. 

5. Hempel, C. G. (1965), “Science and Human Values,” in: Hempel, Aspects of 

Scientific Explanation, New York: The Free Press. 

6. Hume, D. (1739), The Treatise Concerning Human Nature, L. A. Selby-Bigge 

(ed.), Oxford: Oxford University Press. 

7. Kalderon, M. (ed.) (2005), Moral Fictionalism, New York: Clarendon Press. 

8. Kitcher, P. (2001), Science, Truth, and Democracy, Oxford: Oxford University 

Press. 

9. Kourany, J. A. (2003), “A Philosophy of Science for the Twenty‐First Cen-

tury,” Philosophy of Science, 70 (1). 

10. Lacey, H. (1999), Is Science Value-Free? Values and Scientific Understand-

ing. New York: Routledge. 

11. Laudan, L. (1984), Science and Values: The Aims of Science and Their Role 

in Scientific Debate, Berkeley: University of California Press. 

12. Mackie, J. L. (1977), Ethics: Inventing Right and Wrong, New York: Penguin 

Books. 



13. McMu

(eds.) P

Associa

14. Mitche

cy,” in: 

Pittsbur

15. Reiss, J

lopedia 

16. Rooney

Distinct

phy of S

17. Scanlo

Univers

llin, E. (1983), 

Proceedings of th

tion, Vol. 1, Eas

ell, S. (2004), “T

P. Machamer an

rgh: University o

J., & Sprenger, J

of Philosophy (F

y, P. (1992), “O

tion Useful?” Pr

Science Associati

n, T. M. (1998)

sity Press. 

“Values in scien

he 1982 Biennia

st Lansing: Philo

The Prescribed a

nd G. Wolters (

of Pittsburgh Pre

J. (2014), “Scien

Fall 2014 Editio

On Values in Sc

roceedings of the

ion 2. 

), What We Ow

nce,” in: P. D. A

al Meeting of the

osophy of Scienc

and Proscribed V

eds.), Science, V

ess. 

ntific Objectivity

on), Edward N. Z

cience: Is the Ep

e 1992 Biennial M

we to Each Othe

Asquith and T. 

e Philosophy of 

ce Association, 2

Values in Scienc

Values, and Obje

y,” The Stanford

Zalta (ed.). 

pistemic/Non-Ep

Meeting of the P

er, Cambridge: H

  

  

 

Nickles 

Science 

2. 

ce Poli-

ectivity, 

d Encyc-

pistemic 

Philoso-

Harvard 

  

  

  

  

  

148

سا
م
ك
و ي

ت 
س
بي

ل 
ه 
ار
شم

 ،
8

4
، 

ن 
تا
س
زم

13
95

  


