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Abstract
The conflict between the impact of unscientific factors on science and its
process, or in other words, “oriented science”, has a long history. But in recent
decades, the issue has been reborn in more detail and with a focus on
unscientific values as well as a focus on the natural sciences at the heart of the
philosophy of science, with numerous proponents and opponents arguing for
their claims. Opponents of influence, often influenced by the positivist discourse
that governs science, considered the involvement of any unscientific factors,
including contextual values, in conflict with the ideal of science (objectivity and
accurate reporting of natural fact), and spoke of neutral or value-free science.
Accordingly, to justify any hypothesis, theory or scientific explanation, only
scientific criteria should be sufficient, including scientific values, scientific and
logical rules and evidences.
On the contrary, some introduced such an ideal as unattainable, undesirable,
or based on incorrect principles, and considering the scientific and practical
consequences of scientific theories and hypotheses, they argued in defense of
the impact of unscientific values on the process of science, which is the most
important; they are: “inaccuracy of distinction between scientific and nonscientific values”, “necessity of underdetermination of hypothesis or theory
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through empirical evidence”, and “avoidance of inductive risk”.
Underdetermination is a common term in experimental science books as well as
philosophy of science.
From a descriptive view, since the predominant method in the processes of
experimental sciences is induction, it often happens that the collection and
analysis of certain data by induction does not lead to a single and unique result,
and if we consider all scientific and epistemological factors and criteria,
however, no definitive conclusion can be drawn, and although numerous cases
have been excluded from the results and are not supported by evidence, there are
still several hypotheses, theories, or explanations that are supported by scientific
criteria in much the same way. So, often more than one theory, explanation, or
law is consistent with a particular set of evidence. The question is what happens
when researchers eventually choose one of these alternatives and reject the
others? If, according to the assumption, all scientific and epistemic factors have
not been able to present a definite final result, then a complete determination is
born of the involvement of non-scientific factors.
The most important challenge in advancing this argument is to defend the
objectivity of science despite being influenced by non-scientific factors. This
problem can be solved only by knowing the values objectively and believing
that they are based on real things, and that such attitudes about the metaphysics
of value is common and can be defended. Other problems such as confusion
between scientific and practical fields and complete elimination of
underdetermination through purely scientific components are not very serious
and it seems that the elimination of transient underdetermination can be
achieved only by the influence of non-scientific factors. Of course, unscientific
factors include unscientific values, and in practice, this gap can be filled with
non-valuable factors. In this case, the underdetermination is not a response to the
ideal of "value-free science", but a trace of the ideal of "epistemic purity" in
general (including purity of non-epistemic values and non-epistemic nonvaluable factors).
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چکیده

یکی از مسائل مهم د دامان فلسهۀ علم د دهههای اخیت ،ا زیابی امککان و لکزوم پکا سکازی فتاینکد علکم از
ا زشهاست .تیثیت ا زشهای علمی د فتایند علمی محل مناقشه نیست ،اما دخالت ا زشهای غیت علمکی -
ّ
به دالیل مختل و ازجمله خدشه د عینیت علم  -محل تتدید جدی است .یکی از مهمتکتین اسکتداللهکای
مدافعان این اثتگذا ی ،تمس به تع ّین ناقص گذ ای فتضیه بت اساس شواهد و قواعد موجود اسکت .د فتاینکد
علم ،گاه اتهاق میافتد ره مجموعه شواهد د دستتس بههمتاه قواعد منطقی و علمکی ،پژوهشکگت ا بکه نتیجکه
مع ّینی هنمون نمیشود و هنوز چند گزینه بدیل پیش وی او وجود دا د .حال ،از آنجا ره مؤلهههای علمی بنکا
به فتض ،از تع ّین رامل فتضیه ناتوان هستند ،انتخا از میان این گزینهها بت پایه ا زشهای غیت علمی خواهکد
بود و د نتیجه ،دخالت این قسم از ا زشها د فتایند علم مجاز خواهد بود .مهمتتین چالش پکیش وی ایکن
دفاع ،خدشه به عینیت علم است؛ زیتا شکاف بین فتضیه و مؤلهههای علمی ،با عوامکل غیکت علمکی پکت شکده
است و این نگتشی غایتگتایانه و عملگتایانه به علم است؛ نه نگاهی واقعگتایانه .همچنین عوامل اثتگکذا بکت
انتخا ِ نظتیه د حالت تع ّین ناقص ،اعم از ا زشهای غیت علمی هستند و میتکوان انتخکا نهکایی ا مولکود
و یژگیهای شخصیتی یا عوامل محیطی و فتهنگی غیت هنجا ی دانست.
کلیدواژهها

ّ
علم غیت ا زشبا  ،عینیت ،نسبیت ،ا زشهای علمی و غیت علمی.
علم ا زشبا ِ ،
تعین ناقصِ ،

 استادیا گتوه رالم ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسهه ایتان ،تهتان ،ایتان ׀
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مقدمه

ّ
یخالییت یای ارزشهییا یر انتخابهییایی کییه یر فراینیید علییم رخ مییهنیید ،چالشییی جییدی پیییش روی
ِ
فیلسوفا علم است و آنها از سویی با یشیواری برکنید ارزشهیا یر ایی مسییر مواجهانید و از سیویی،
ال
یغدغه آنها پیامدهای علمی و عملیی نیاگوار ایی یخالیت اسیت .مخالایا و موافقیا ایی ایرگیذاری،
استداللهایی اراله کری اند که از مهمتری یالی معتقیدا بیه جیواز تیثییر ،تمسیک بیه « ّ
1
تعیی نیاقص»
ال
فرضیهها است؛ بدی بیا که
مجموعه شواهد و قرال تجربیی یر یسیترس و نییز منطیق و قواعید علمیی
ِ
لزوما به یک ال
نتیجه منحصر به فری نمیانجامند و ای عوام  -اگیر چیه بسییاری از حیاالت و فرضهیا را
خارج میکنند  -همچنا شمار معدویی فرضییه و احتمیاالت پییش روی پژوهشیگر وجیوی یاری کیه آ
ِ
قرال تجربی نسبت به ال
تثییدی یکسانی یارند .حال ،ای که چگونه با تکیه بر همیا شیواهد
همه آنها رابطه
ِ
و قواعد یکسا  -یر نهایت  -پژوهشگر یکی از گزینههای بدی را انتخیاب میکنید و از ّ
تعیی نیاقص بیه
ّ
تعی کام میرسد ،مسئله مهمی یر فلساۀ علم است .به اعتقای برخی ،شیکاف پدیدآمید بیی قیرال و
ِ
ال
فرضیه نهایی با ارزشهیای غییر علمیی ُپیر میشیوی و پژوهشیگر بیر اسیاس ارزشیاوریهیا و
قواعد و
ال
ترجیحاتی که بر بنیا عوام غیر علمی یر نظر یاری ،فرضیه نهایی را برمیگزیند.
ّ
حاص آ که اگیر ّ
تعیی نیاقص یربیارۀ مسیال علمیی 2پذیرفتیه شیوی ،آنگیا تعیی کامی یر گیرو
ال
زمینیه مشیروعیت یخالیت بجیا و ضیروری
فراهم بوی معیارهیا و عیواملی غییر علمیی خواهید بیوی و
ارزشهای غیر علمی یا زمینهای فراهم میشوی .ای استدالل بدو ای که به پیامدهای ناپسیند احتمیالی
ای تثییر اشار کند ،پیشیبری فراینید علیم را گیا نیاگزیر از تیثییر ارزشهیا میشیماری .یکیی از مهمتیری
پیامدهای ای امر ،تزلزل یر عینیت و صدق نظریهها و فرضیههای علمی اسیت؛ زییرا ارزشهیا بیه طیور
کلی یا جزلی نسبیاند و هر پژوهشگر  -به شک فیریی ییا اجتمیاعی  -ارزشهیایی یاری کیه بیا ییگیرا
متااوت است .بنابرای ُ ،پرکری ِ شکاف یایشد با ارزشها ،اعتراف به نسیبیت و واق نمیا نبیوی یانشهیا
شیکال مهیم و ییگیر چالشهیای پییش روی
است که اغلیب یانشیمندا آ را برنمیتابنید .البتیه ،ایی ِا
ِ
ّ
ّ
تعی ناقص با پاسخ طرفدارا مواجه شد است .پژوهش پیشرو با تبیی تعی ناقص و سیاز و کیار آ یر
ّ ِ
3
علم غیر ارزشبار ،یرپی محک زی یفاعیهها و رییهها و برگزید مبنایی یرست است.
نای ِ
1. underdetermination
ی ( Geivett & Sweetman, 1993, pp.

ً
ّ .2
تعین ناقص ،معموال د گستته علوم طبیعی مطتا میشود؛ اما د مباحکث خکداباو
 )275-276نیز طتا شده است .همچنین این مسئله د علوم اجتماعی و انسانی قابل تطبیق است.
 .3د با ۀ هت ی از ّ
تعین ناقص و نیز ا زشبا ِی علم ،مقاالت پتشما ی به زبان فا سی و انگلیسی نگا ش یافته است؛ با این حال،
ّ
مقاالت فا سی ره از تعین ناقص به نهع ا زشبا ی علم استهاده رند ،خیلی ناچیز است و د ضمن مقاالتی با موضوعات دیگکت
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 .1تأثیر ارزشهای غیر علمی بر علم

ال
ابتدا یایآوری ای نکته ضروری است که ارزشها به یو ال
یامنیه تیثییر و
یسته کیال تقسییم میشیوند .گیا
ّ
تعی آنها حوزال علم و مباحث علمی و معرفتیی و اسیتداللها و فراینیدهای علمیی اسیت کیه از آنهیا بیه
«ارزشهای علمی» تعبیر میشوی .به عبارت ییگر ،ای ارزشها یر گسترال علم به کیار میرونید و معییار
سنجش نظریهپریازیها و فعالیتهای علمیاند؛ هم پژوهشگر باید یر ِسیر علمی خیوی بیر اسیاس آنهیا
مشی کند و آنها را فرا روی خوی قرار یهد و بدانها ملتیزم باشید (کیارکری فراینیدی) و هیم یر مقیام یاوری
نظریهها و مدعاها ،بر اساس آنها عم میشوی و میزا وفاق آنها با ای یسته از ارزشها ،توفیق آنها تلقیی
4
میشییوی (کییارکری برآینییدی) .معتبییر بییوی  1،کاایییت تجربییی 2،اعتمایپییذیری 3،معقییول بییوی ،
6
قابلیت پیشبینی 7،سیایگی 8،نمونیههایی مشیهور و رایی ایی ارزشهیا
سازگاری یرونی 5،تبیی پذیری،
ِ
9
هستند .یر مقاب  ،ارزشهایی که یر ییگر حوز ها کاربری یارند« ،ارزشهای غیر علمی» ییا «زمینیهای»
نامید میشوند؛ مانند ارزشهای اجتماعی و اخالقی.
ال
علیم جهیتیار» 10،پیشیینهای
مناقشه ایرگذاری عوام غیر علمی بر علم و فرایند آ ییا بیه تعبییری « ِ
طوالنی یاری ،اما یر چند ال
یهه اخیر ،مسئله به صورت جزلیتر و با محوریت ارزشهای غیر علمیی و نییز
ال
فلساه علم ،تولدی یوبار یافته و موافقا و مخالاا پرشیماری پییدا کیری
تمرکز بر علوم طبیعی یر کانو
است که هر یک برای ایعای خوی استدالل اقامه کری اند .مخالاا ِ ایرگیذاری ،اغلیب  -متیثیر از گاتمیا
پوزیتیویستی  -یخالت هر گونه عوام غیر علمی و از جمله ارزشهای زمینهای را یر تعیارض بیا آرمیا
بدان پتداخته شده است و مقاله مستقلی د این زمینه وجود ندا د .د زبان انگلیسی اما تحقیقات چنکدی د ایکن زمینکه سکامان
یافته است ره از جمله میتوان این موا د ا بتشمتد:
- Biddle, J. (2013). State of the field: Transient underdetermination and values in science. Studies in
History and Philosophy of Science Part A, 44(1), 124–133. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2012.09.003
- Douglas, H. E. (2009). Science, Policy, and the Value-Free Ideal. University of Pittsburgh Press.
https://doi.org/10.2307/j.ctt6wrc78
- Norton, J. D. (2003). Must Evidence Underdetermine Theory? The Challenge of the Social and the
Pressure of Practice, 17–44.
1. credibility
2. empirical adequacy
3. trustworthiness
4. rationality
5. internal consistency
6. explanatory Power
7. predictability
8. simplicity
9. contextual values
10. oriented science
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علم ،یعنی عینیت و گزارش یرسیت واقی طبیعیی یانسیته و از «علیم بیطیرف» 1ییا «غییر ارزشبیار»
ّ ِ
موجه ساخت هر فرضیه ،نظریه یا تبیی علمی تنها بایید بیه معیارهیای
سخ گاتهاند .بر ای اساس ،برای
علمی بسند کری؛ ارزشهای علمی ،قواعد علمی و منطقی و شواهد و قیرال  .یر مقابی  ،عید ای چنیی
آرمانی را یستنیافتنی ،غیرمطلوب یا مبتنی بر مبایی نایرست معرفی کری و با توجه به پیامیدهای علمیی
عملی نظریهها و فرضیههای علمی ،استداللهایی یر یفا از ایرگذاری ارزشهای غیر علمی بیر فراینید
و ِ
علم اقامه کری اند که مهمتری آنها عبارتند از« :نایرستی تاکیک بی ارزشهیای علمیی و غییر علمیی»،
«اقتضای ّ
3
تعی ناقص فرضیه یا نظریه از طریق شواهد تجربی»« ،جلوگیری از ریسک استقرالی».
ِ
البته ،باید یایآوری کری که سایهگستری ارزشهای اجتماعی ،اخالقی ،سیاسی و… بر مراح پییش و
پس از فعالیت علمی اصلی (شام گزینش و تحلی یای ها و انتخیاب فرضییه ییا نظرییه) چنیدا محی
مناقشه نیست و هم عللی که پژوهشگر به سوی مسئلهای خاص میروی و هم غایتی که برای پیژوهش یر
نظر میگیری و نیز کاربری برو یایهای علم ،مشمول ارزشیاوری میشوی ،اما ایی چنیدا مناقشیهبرانگیز
نیست؛ زیرا رسالت اصلی علم (عینیت) را تهدید نمیکند .به ییگر سخ  ،فارغ از ای که کسی علم را بیا
چه هدفی یر پیش میگیری یا یر چه راهی به کیار میبیری ،بسییاری معتقدنید کیه او نبایید هنگیام تطیابق
فعالیت علمی خوی با معیارهای واق سنجی و نیز توجیه علمیی و معرفتیی میدعای خیوی ،آ ارزشهیا را
یخالت یهد؛ حال یا به یلی اینکه ارزشها امیوری غیرواقعیانید ییا نسیبیاند ییا اعتباریانید ییا اصیالتا
مربوط به مقام علمی نیستند ،یا هر یلی ییگر.
ال
برای بر گرفت مبنای نهایی و یاوری یر باب امکیا ییا اسیتحاله پیراسیت یامیا علیم از ارزشهیای
غیر علمی و نیز ُمجاز و مطلوب بوی یا نبوی آ  ،باید استداللهای به سوی یا زیا ایرگذاری ارزشها بیر
فرایند علم ،تک تک ارزیابی شوی تا یر نهایت ،بتوا یر ای بار قضاوت کری .رسیالت پیژوهش پییش رو،
ِ
ِ
ارزیابی یکی از مهمتری استداللها یر نای علم غیر ارزشبار است که ّ
تعی ناقص نظریهها یا فرضییههیا
را یلیلی بر لزوم و نیز ّ
موجه و منطقی بوی یخالت یای ارزشهای غیر علمی یر فرایند علم مییاند.

2

ّ .2
تعین ناقص

« ّ
تعی ناقص» اصطالحی رای یر کتب علمی تجربی و نیز فلساۀ علم است که هم با توصییف و هیم بیا
1. neutral science
2. value-free science

 .3به اعتقاد بتخی ،دو استدالل « یس استقتایی» و «تعین ناقص» شبیهاند و حتی جانمایه همکه اسکتداللهکا علیکه آ مکان علکم
ا زشبا  ،مسئله ّ
تعین ناقص است (.)Biddle, 2013, pp. 126-127
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توجیه استقرا 1گر خوری است؛ از نگا توصیای ،از آنجا که شیو ال غالب یر فرایندهای علوم تجربیی اسیتقرا
ال
نتیجیه واحید و منحصیر
است ،اغلب اتااق میافتد که جم آوری و تحلی یای های معی به روش استقرا به
ال
نمیانجامد و اگر ال
همه عوام و معیارهای علمی و معرفتی را یر نظر بگیریم ،هنوز نمیتوا بیه نتیجیه نهیایی
رسید و اگر چه از شمول نتای  ،مواری پرشماری خارج شدند و شواهد آنهیا را پشیتیبانی نمیکننید ،همچنیا
چند فرضیه ،نظریه یا تبیی وجوی یارند که معیارهای علمی از آنها به نسبت یکسیانی پشیتیبانی میکننید .بیر
ای اساس ،اغلب بیش از یک نظریه ،تبیی یا قیانو بیا مجموعیه شیواهد معیی  ،سیازگار و متنیاظر هسیتند
( .)Ladyman, 2001, p. 162حال ،مسئله ای است که چه اتااقی میافتد کیه پژوهشیگرا  -یر نهاییت -
یکی از ای مواری بدی را برمیگزینند و بقیه را ری میکنند .اگر مطابق فرض ،ه ال
مه عوام علمی و معرفتیی
نتوانستهاند ال
نتیجه نهایی معینی را اراله کنند ،پس ّ
تعی کام مولوی یخالت عوام غیر علمی است.
ِ
پیوند ّ
تعی ناقص با توجیه استقرا نیز برآمد از همی ماجرا است و اگیر اسیتقرا میدعی هیدایت بیه
صدق است ،نمیتواند ما را بی چند گزینه رها سازی؛ زیرا ای خوی نیوعی شیکاکیت ییا نسیبیت معرفتیی
است و زمینه را برای یخالت عوام عاطای و محیطی یر فرضیهها فراهم میکند و عینیت علمی را به ِجید
متزلزل میکند .یر قرو گذشته ،ابتدا یکارت و هیوم یر شمار منتقدا روش استقرا یر علم بوینید کیه از
ماهومی شبیه « ّ
تعی ناقص» بهر گرفتند (.)Ladyman, 2001, p. 167
یر ال
نیمه یوم قر بیستم ،یوبار ّ
تعی ناقص یر کانو مباحث علمی ۔ تجربی قیرار گرفیت و ایی بیار نیه
صرفا بهمثابه شاهدی علیه استقرا  ،بلکه چالشی علیه عینیت علم 2و حی و فصی شیکاف بیی نظرییههیای
بدی و انتخاب ال
نظریه نهایی .هل النگینو معتقد بوی ،فرضیههای زمینیهای 3و بیه اصیطالح ،پیشفرضهیای
یانشمند ،بر شکاف بی شواهد و نظریه حاکم اسیت و ایی کیه از چیه قرالنیی ،چیه نظرییههیا و گزار هیایی
به یست آید ،تاب پیشفرضهای او نیز هست و بنابرای  ،قاب پیشبینی نیست که مجموعه قیرال «الیف»،
لزوما به چه نظریه یا اکتشافی میانجامد و باید روا شناسی عیالم را یر شیناخت و ارزییابی نظرییهها یخیی
کری .ال
نمونه بارز  -از نگا او  -تثییر رویکریهای فمینیستی و ارزشهای جنسیتی یر وز یهی به شیواهد اسیت
( .)Longino, 1990سپس اندیشمندا ییگری  -بهمدی ّ
تعی ناقص  -ناواق گرایی و نسیبیگرایی یر یانیش
را ایبات کریند ( .)Chakravartty, 2007, p. 28; Devitt, 2008, pp. 229-233یر طرف مقاب  ،عد ای کیه
1. induction

عینیت علمی ،اغلب مطابقت آن با واقعیت است و تنها فتضیهها و نظتیاتی ا زشمند خواهند بود ره بهد ستی از واقکع
 .2مقصود از ِ
گزا ش داده باشند؛ وگتنه هیچ ا زش و اهمیتی نخواهند داشکت .د مقابکل ،نظتیکههکای پتاگماتیسکیتی و ابزا انگا انکه علکم ،بکه
مطابقت اهمیتی نمیدهند و ا زش و اهمیت علم د نگاه آنها ،تنها د بتآو دن حاجتی عینی و عملی است.
3. background assumptions
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ّ
تعی ناقص را با عینیت قاب جم مییانستند ،آ را شاهدی بر یرستی بهکارگیری ارزشهای غییر علمیی
یر فرایند علم تلقی کری اند (.)Biddle, 2013; Kourany, 2003
 .1 .2اصل یکتایی /1نایکتایی 2معرفتی

اگر بر اساس شواهد ّ
معی  ،تعدی واکنشهای معرفتی پژوهشگرا به گزار ای خاص بیه رسیمیت شیناخته
شییوی« ،اص ی نایکتییایی» پذیرفتییه شیید اسییت ،امییا ال یزام آنهییا بییه پییذیرش رویکییری واحیید ،نشییا از
«اص یکتایی» است.
بنابرای :
اصل یکتایی معرفتی :بهازای شواهد معی و کام  ،Eتنها یک رویکیری معقیول معرفتیی بیه گیزارال
وجوی یاری.
یا:
اگر یک عام معرفتی بر اساس مجموعه شواهد  Eیر یاشت رویکیری معرفتیی  Dبیه گیزار  Pکیامال
معقول باشد ،آنگا ضرورتا هر فاعلی بر اساس شواهد  Eرویکری معرفتیی ییگیری غییر از  Dبیه  Pیاشیته
باشد ،یر یرجهای پایی تر از عقالنیت کام خواهد بوی (.)Kelly, 2014, p. 299
یر نتیجه ،هر کس با ای مجموعه از شواهد روبه رو شوی ،تنهیا بایید آ حالیت معرفتیی را برگزینید.
حالت پیذیرش ،طیری و توقیف یاوری اسیت ،پیس -
از آنجا که موض ما یر برابر هر گزار ای یکی از سه ِ
ّ
ّ
معیی  ،تنهیا یکیی از ایی سیه ،معقیول و موجیه اسیت و
بر اساس اص یکتایی  -یر ازای شواهد کامی
ّ
هر کس ای شواهد را یر اختیار یاشته باشد ،هما حالت معی را خواهد برگزیید .حیال ،اگیر یو فیری بیه
یک اندازال معقول ،ای شواهد را یر یست یاشته باشند ،اختالفی بی آنها ّ
متصور نخواهد بیوی و هیر یو ییا
باور «الف» را میپذیرند یا نقی آ را یا به حالت تعلیق یرمیآیند (.)Kelly, 2014, p. 299
اصل نایکتایی معرفتی :به ازای هر یسته از شواهد ّ
معی  ،واکینش عقالنیی یگانیهای وجیوی نیداری و
P

شواهد یایشد یر اختیار چند نایر باشید ،هیر
تنو نگرشها و رویکریها قاب پذیرش است .بنابرای  ،اگر
ِ
یک از آنها میتواند حالتی معرفتی غیر از حالت ییگری یاشته باشد و توا تثییدی ای شیواهد بیرای همیهال
گزار های پذیرفتهشد ال آنها به یک انداز و به لحاظ معرفتشناختی ،مقبول است.

1. epistemic uniqueness
2. epistemic permissiveness
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بنابرای  ،یو اص یکتایی و نایکتایی ،ناظر به حاالت و رویکریهای معرفتی و عقالنی پژوهشیگر بیی
قرال و گزار ای خاص هستند که انحصار ای رویکری« ،یکتایی» نیام یاری و بیه رسیمیت شیناخت تعیدی
آنها« ،نایکتایی» نامید میشوی.
هم «اص یکتایی» و هم «اص نایکتایی» ،طرفدارانی یر معرفتشناسیی و فلسیاۀ علیم یارنید کیه یر
ال
جملیه
جای خوی ایله آنها بیا و نقد شد است .ای یو اص پیامدهای معرفتشناختی متنوعی یارنید کیه از
اخیتالف نظیر امیری
اختالف نظر معرفتی است؛ زیرا اگر «اص نایکتایی» پذیرفته شوی،
آنها یاوری یرباب
ِ
ِ
ّ
اختالف نظر خیوی شیاهدی بیر نایرسیتی آ آرا خواهید
موجه خواهد بوی ،اما یر صورت اعتقای به یکتایی،
ِ
بوی .ال
نکته مهم ییگر یربارۀ ای یو اص  ،ارزیابی استلزام ّ
تعی ناقص با آنهاست .چنا که گذشیت ،یو اصی
یکتایی و نایکتایی ناظر به وحدت و تعدی حاالت ،نگرشها و واکنشهای پژوهشیگر یر ازای شیواهد معیی
هستند ،اما « ّ
تعی ناقص» ناظر به وحدت و تکثر فرضیهها ،نظریهها یا تبیی های مختلف نسیبت بیه شیواهد
مشخص است و از ای رهگذر ،روش میشوی که نمیتوا آنها را به یک معنا گرفت ،اما یربارۀ استلزام آنهیا
با یکییگر اختالف است .میتوا گات که « ّ
تعی ناقص» تنها مستلزم «اص نایکتیایی» اسیت؛ زییرا ایی
ّ
اص  ،تعدی واکنشهای معرفتی را به رسمیت میشناسد و یکی از ای انوا تعدی ،تکثر یر گزار هیای هیمارز
 به ازای شواهد معی  -است و هر فری میتواند هر یک از آنها را بپذیری و یر عیی حیالّ ،موجیه هیم باشید،
اما اگر «اص یکتایی» پذیرفته شد بوی ،شواهد  Eنسیبت بیه گیزارال  Pتنهیا یکیی از حیاالت (پیذیرش ،ری،
سکوت) را پشتیبانی میکری و نمیشد هم آ را بپذیریم ،هم نپیذیریم؛ یر حالیکیه « ّ
تعیی نیاقص» میدعی
است که هم پذیرش آ و هم ِّری آ ممک است و کسی که آ را نپذیری ،بدی آ ( )~Pرا خواهد پذیرفت.
یر مقاب  ،برخی « ّ
تعی ناقص» را با اص یکتایی هم قاب جم مییانند؛ بدی بیا کیه بیه ازای شیواهد
معی  ،تنها یک نظریه و یک حالت معرفتیی نسیبت بیه ّ P
موجیه اسیت و اگیر ّ
ّ
تعیی نیاقص رخ یای ،معلیوم
میشوی آ نظریههای بدی همگی غیر ّ
موجهاند و باید تنها به یک نظریه رسید .پس ت ّعی نیاقص فیرض یاری،
اما نتیجه آ است که بر خالف حالت اص نایکتایی معرفتی  -که همگی ّ
موجه بوینید  -یر اینجیا جملگیی
ّ
ناموجهاند و روش است که یر مسیر معرفتی خوی یچار لغزش شد اند که به چند بیدی رسیید اند؛ وگرنیه E
ِ
تنها و تنها منجر به  Pمیشوی؛ نه ییگر گزار ها .یر نتیجه ،فاعال معرفتی بایید بیه موضی ییکییگر نزیییک
شوند تا به یکتایی برسند ،اما بر اساس اص نایکتیاییّ ،
تعیی نیاقص و کثیرت یر بیاور  -حتیی بیا یکسیانی
ِ
ّ
شواهد  -امری ّ
موجه خواهد بوی.
شقوق بدی
از
یک
هر
انتخاب
یر
کس
هر
موجه و قاب قبول است و
ِ
طرفدارا اص یکتایی و اص نایکتایی ،یالی خاصی برای خوی یارنید 1،امیا بیه نظیر میرسید ال
ایلیه
 .1بتای مطالعه مناظتهای جذا د اینبا ه ،ن .White, 2014; Kelly, 2014 :

۸۴

| فصلنامۀ پژوهشها فلسفی ۔کالمی ،سال  ،2۳شماره  ،2تابستان  ،۱۴۰۰شماره پیاپی ۸۸

«اص یکتایی» ناکافی است و بی یو مقام یبوت و ایبات یا صدق و توجیه تاکیک نشد اسیت .یر مقیام
ایبات و توجیه ،فاعال معرفتی  -بر اساس پیشذه ها ،تواناییهیا و قیوای معرفتیی متایاوت و همچنیی
لغزشهای معرفتی پیدا و پنها  -به گزار های متنوعی یست مییابند که گیا خطیا ،امیا ّ
موجیه و پذیرفتیه
یسترس فاع معرفتی است ،اما عوام یایشید
شواهد یر
هستند .یرست است که فرض بر یکسا بوی
ِ
ِ
یر تغییر وز یهی قرال مؤیرند و ای امری پذیرفتهشد یر معرفتشناسی و فلساۀ علم اسیتِ .الیزام همیهال
فاعال معرفتی یر مقام ایبات به پذیرش یک گزار نایرست و خالف ال
رویه معرفتی است .حال ،الزام همیه
به یک حالت معرفتی یر برابر گزار ای خاص نیز از همیی سینخ اسیت؛ یر حالیکیه هیر ییک میتوانید
پذیرش ،انکار یا سکوت را یر پیش گیری ،صدور حکمی واحد بیرای همگیا نایرسیت اسیت .سیخ از
وز یهی به شواهد و نیز وجوی حالت سکوت یا الایریگری یر اینجا ال
نشانه مرای بوی مقام ایبیات اسیت؛
ِ
زیرا یر مقام یبوت چنی فرضهایی وجوی نداری.
 .2 .2انواع ّ
تعین ناقص

ال
ّ
شیاکله
تعی ناقص ،سه گونه است :گذرا 1،یالمی 2و کلی )Kitcher, 2001, P. 30-31( 3که ضم یاشیت
کلی پیشگاته ،هر کدام با قیویی از یکییگر متمایز میشوند:
ِ

ّ .۱
تعین ناقص گذرا« :برخی نظریهها» یا یر «نظریههیای یر زمیا مشیخص» بیر اسیاس «شیواهد
موجوی» متعی نخواهند شد و هنوز چند ال
گزینه نهایی وجوی خواهد یاشت.

ّ .۲
تعین ناقص دائمی :برخی نظرییهها (ییا یر برخیی زما هیا) بیر اسیاس همیه شیواهد ممکی ییا
یستکم همه شواهد قاب یسترسی  -اعم از موجوی و غیرموجوی  -متعیی نمیشیوند .بیه ییگیر سیخ ،
ال
پشتوانه علمی یکسا  ،یکی برگزید میشوی.
همیشه از میا فرضیهها  /نظریهها با
تعین ناقص کلی :همیشه چنیی اسیت کیه بیر اسیاس ال
ّ .3
همیه شیواهد ممکی  -اعیم از موجیوی و
غیر موجوی  -هیچ نظریهای ّ
4
متعی نمیشوی.

ال
شاکله هر سه قسم یکسا است ،ارزیابی توا قد مشتت آنها ،یعنی « ّ
نیاقص گیذرا» یر
تعین
از آنجا ره
ِ
1. transient
2. permanent
3. global
ا میتکوان بکه رکواین ( )Quine, 1951و دوئکم ( )Dohem, 1954نسکبت داد

 .4به اعتقاد بیدل ،این تلقی حکدارثتی از ّ
تعکین نکاقص
ِ
( .)Biddle, 2013, p. 125این تلقی مو د نقد بسیا ی قتا گتفته و چندان قابل دفاع نیست و نو تون ،بتای نمونه ،مکدعی اسکت رکه
هیچ تلقی و بیان معقولی از استقتاء نمیتواند «تعین ناقص رلی» ا تییید رند (.)see Norton, 2008; Kitcher, 2001
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نق علم غیرارزشبار کافی است؛ زیتا اگر ایبات شوی یستکم برخیی نظرییهها مشیمول ّ
تعکین نیاقص
ِ
میشوند و برای ّ
تعین کام باید عوام و معیارهای غیرمعرفتیی را یخیی یانسیت ،همیی بیرای یخالیت
ارزش یر علم کافی است و آ را فیالجمله ایبات میکند .ضم این ره « ّ
تعین ناقص گذرا» امیری رایی
یر علم است و از آنجا ره مسئله علم غیر ارزشبار نیز چالشی رای برای علوم است ،بهتیر اسیت آنهیا را
ّ
تحقق « ّ
تعین نیاقص کلیی» ،محی مناقشیات فراوانیی یر
یر کنار ی دیگت ارزیابی کری .یر مقاب  ،اص
ِ
فلسهۀ علم است ( )see Norton, 2008, p. 17-20و ازهمی رو ،پیوند مسئله با آ چندا اهگشا نیست.
 .3 .2تقریر ّ
تعین ناقص در دفاع از علم ارزشبار

گام نخست یر هر تقریری از ای آموز  ،تاکیک بی مؤلاههای علمی و غیر علمی ایرگذار یر فراینید علیم
است؛ زیرا یر غیر ای صورت ،مسئله از اساس ظهور نخواهد کری .یر هر فرایند علمیی و نظرییهپریازی،
چند یسته عوام ایرگذار وجوی یاری:
الف) شواهد و یای های اولیه؛
ب) قواعد منطقی و علمی؛
1
ج) ارزشهای نظری و علمی؛
ی) ارزشهای غیر علمی (اخالقی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصایی)؛
ﮬ) عوام و زمینههای محیطی و فرهنگی.
و) روحیات ،عواطف و گرایشهای زیستی و جنسیتی پژوهشگر.
ضم اینکه خروجی هر فعالیت علمی ،یکی از مواری :فرضیه ،نظریه ،الگیو ییا تبییی اسیت و بایید ییید
ر ال
ابطه بی عوام و نتای یایشد چگونه است .یر ایامه برای رعایت اختصار ،تنهیا فرضییه ذکیر میشیوی،
اما مقصوی ال
همه برآیندهای معرفتیاند .استدالل ّ
تعین ناقص معموال ای گونه صو تبندی میشوی:
 .۱یر ازای هییر فرضی ال
ییه علمییی ،مجموعییهای از شییواهد تجربییی بییههمرا قواعیید منطییق علمییی یر
مقاب پژوهشگر وجوی یاری.

ال
فرضیه بیدی
 .۲ای شواهد  -به همرا قواعد منطقی و علمی و ارزشهای علمی  -همزما یو یا چند
را پشتیبانی میکنند که باید از بی آنها یکی را انتخاب کری (بدی ها به صورت ناقص ّ
متعی شد اند).
ِ
 .1ا زشهای علمی از زمان روهن ،د مباحث علمی بتجسته شدند .د با ه غایت و سنخ این ا زشها نیز اختالفات فتاوانی وجود
دا د (.)see Steel, 2010
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ال
(رویه رای علم).
 .3پژوهشگر  -یر نهایت  -یک فرضیه را از میا بدی های موجوی برمیگزیند
.۴ای گزینش ،نشا مییهد که جدا از شواهد و قرال علمی یایشد  ،معیارها و عوام غیر علمی ییا
ِ
زمینهای یر ای فرایند یخی بوی اند.
یخالت ارزشهای غیر علمی (که مصداق بارز عوام زمینهای هسیتند) یر گیزینش فرضییه
 .5پس،
ِ
ُمجاز و یرست است.
1
خلوص معرفتی یا علم غیر ارزشبار نایرست است.
 .۶یر نتیجه ،آرما
ِ

برخی از ای مقدمات نیاز به توضیح یاری:
ّ
ال
تحقق ّ
تعیی نیاقص یر علیم اسیت .ضیم
مقدمه ( )۲است که مدعی
یکی از پایههای مهم ای استدالل،
ّ
ّ
ّ
پذیرش امکا تحقق چنی حالتی ،پرسش مهم تحقق و فراوانیی آ اسیت .طرفیدارا تعیی نیاقص هیم بیا
ّ
بهر گرفت از شواهد تیاریخی و هیم حسیاب احتمیاالت ،از امکیا و تحقیق آ یفیا میکننید ،امیا اگیر
قرار است به کمک چنی فرضی ،یخالت ارزشهای غیر علمی را ُمجاز بدانیم ،باید چنیی ّ
روییهای یر علیم
تعی ناقص گذرا  -نه کلی و یالمی  -ای ایعا وجیوی یاری .فیرض صیرف ّ
رای باشد که یربارۀ ّ
تعیی نیاقص
ِ
اگر چه هنوز میتواند مقدمهای یر استدالل یایشد باشد ،از ّقوت عینی و عملیاتی ای اسیتدالل میکاهید و
علم ارزشبار با نمونههای عینیی سیر و کیار یارنید و
آ را مشروط میکند؛ یر حالی که مدافعا و مخالاا ِ
ّ
ال
یخالت یای یا ندای ارزشها ،مسئلهای یر بط فعالیتهای روزمر علمی است.
از آنجا که برخی معتقدند ساز و کار مسال علمی ،تنها یر گرو منطیق و اسیتدالل و اسیتقرا اسیت و
َ
تنها باید از معیارهای فراگیر و عق پسند بهر گرفت و چار ای جز حاکمیت و حکمیت آنهیا نیسیت ،بایید
ّ
ّ
عد یا ّ
تعی ناقص را نمیپذیرند و معتقدند یبوتا چنی فرضی تحقق نمییابید ییا ایی
نتیجه گرفت که ای
که اگر چنی شد ،هیچیک از آ بدی ها ّ
حجیت ندارند و باید یر آ مسئله توقف کری تیا بیا بررسییهیای
بیشتر تنها به یک نظریه یا فرضیه رسید؛ زیرا برگزید یکی بیر اسیاس معیارهیایی خیارج از حیوزال علیم،
نمایی علم است ،اما ای که اغلب اتااق میافتید کیه بیا وجیوی شیواهد و قواعید
مغالطه و خروج از واق
ِ
یکسا  ،اختالفات زیایی همچنا وجیوی یاری ،ناشیی از وز متایاوت شیواهد اسیت و کسیی میتوانید
مدعی شوی که فرض ّ
تعی ناقص نایرست است؛ زیرا وجوی فرضیههای بدی  ،ناشیی از شیواهد متایاوت
ِ
است؛ نه یکسا و یابت و به عبارتی ،اختالف وز شواهد یکسا  ،آنها را بهکلی متایاوت میکنید .البتیه،
ممک است ارزشهای غیر علمی یر ایجای تااوت وز یخی باشند.
 .1چینش این استدالل به صو تهای مختصتتت و مختلهی بیان شده است؛ ( )Biddle, 2013, p. 126اما ایکن چیکنش از جکایی
بتگتفته نشده است.
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ال
مقدمه ( )3و ای که یر مقام ّ
تعی ناقص نمیتوا سکوت کیری و منتظیر مانید ،محیدویت
یر یفا از
زمانی و گا نیاز فوری به نظر یانشمند یر جامعه ،مقتضی گزینش از بی مواری تعی نایافته است و ایی یر
ّ
تعی ناقص گذرا بسیار اتااق میافتد .همچنی یر یفا از آ  ،استدالل زیر اراله شد است:
 پژوهشگرا  S1, S2, S3, S4با ارزشهای معرفتی  V1, V2, V3, V4روبه رو هستند. تااسیر و وز یهی پژوهشگرا یربارۀ ای ارزشها یکسا است. برآیند ای ارزشها به همرا قرال معی  ،فرضیههای  H1, H2, H3, H4هستند( .فرض ت ّعی ناقص) هیچ پژوهشگری به انتخاب یک فرضیه یست نخواهد یافت (ندانمگرایی). پس ،یر الهمه حاالت ّ
تعی ناقص ،پژوهشگرا به «ندانمگرایی» خواهند رسید.
ِ
 ندانمگرایی ،هزینههای زیایی برای جریا علم خواهد یاشت. بنابرای  ،یستکم یکی از مقدمات نایرست است.خلوص معرفتی قابل یسیتیابی خواهید بیوی،
بر ای اساس ،اگر «ندانمگرایی» یر علم را بپذیریم ،آنگا آرما
ِ
اما روش است که بهای ای آرما خیلی سنگی و تا حدی نق کنند ال غرض از علم است؛ زیتا آرمیا نیو
خاصی از علم (خالص) ،ما را یر بسیاری از میواری ّ
(تعیی نیاقص) بیه بیعلمیی (نیدانمگرایی) میرسیاند.
پیشرفت علمی یر همه جا یر گرو پیذیرش فرضییهها و نظرییهها و یفیا از آنهاسیت و اگیر یر میواری ّ
تعکین
ال
ناقص ،یانشمندا منتظر یک ال
چرخیه پیشیرفت علیم از
قرینه بزرگ و کارآمد بمانند تا آنها را از تحییر یرآوری،
حرکت باز میایستد و روش است که جوامی علمیی آ را نمیپسیندند ( .)Biddle, 2013, p. 130پیس یر
ّ
چنی حالتی باید انتخاب کری و حال که طبق فرض ،معیارهای علمی کمکی بیه محقکق نمیکننید ،او بیا
معیارهای ییگری یست به انتخاب میزند .البته ،برخی معتقدند که یر اینجا خلط بی ساحت معرفتیی و
عملی خ داده که یر بخش نقد بدا پریاخته میشوی.
یر توضیییح مقدمی الیه ( )۴باییید گاییت :شییکی نیسییت کییه امییوری ماننیید پرفاییید تر ،تبیی کننیید تر،
پیشبینیکنند تر و سای تر (ارزشهای علمی) نقشی تعیی کننید یارنید ،امیا اوال ایی امیور هیم ناکیافی
هستند و گا با رعایت آنها باز هم میا چند ال
مخییر هسیتیم و هنیوز ّ
ّ
تعینیی صیورت نپذیرفتیه
نظریه بیدی
قدرت سیایگی بیشیتری
است؛ یانیا ،بی آنها نیازمند ترجیح هستیم و برای نمونه ،از بی یو نظریه که یکی ِ
یاری و ییگری تبیی کنند تر است ،باید یکی برگزید شوی که ای ییگر نمیتوانید از مییا همیی ارزشهیا
انتخاب شوی و باید امری بیرونی باشد .به عبارت ییگر ،خوی ای معیارها نیازمند معیاری فراتیر هسیتند تیا
تعی ناقص بیه گیزینش نهیایی و ّ
بتوا هنگام تعارض و تضای از آ بهر بری .بر ای اساس ،گذار از ّ
تعیی
کام  ،ال
نتیجه یخالت یای عواملی غیر علمی است.
یربارۀ یخالت عوام غیر علمی یو ال
نکته مهم وجوی یاری؛ نخست ای که انحصار ایی عوامی بیه
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ارزشهای غیر علمی نایرست است و چنا که گذشت ،عوام غیر علمی اعیم از ارزشهیا هسیتند و
نمیتوا از نای توانایی مؤلاههای علمی یر تعیی تکلیف برخی از مسال علمی ،مسیتقیما بیه ایبیات
نقش ارزشهای غیر علمی رسید ،بلکه عوام غیر علمی غیر ارزشیی هیم توانیایی پیر کیری شیکاف
1
یایشد را یارند.
ال
نکته یوم ای که ایرگذاری ارزشهای غیر علمیی بیه یکیی از یو شییو اسیت :ایی ارزشهیا گیا یر
وز یهی شواهد یخالت میکنند و شاهدی را که از نظر علمیی وز یابیت و معینیی یاری ،میؤیرتر جلیو
مییهند و گا یر کنار ییگر شواهد و قرال  ،شکاف پدیدآمد را یکبار ُپر میکننید و یکیی از گزینیههای
انتخاب را بر اساس معیارهای یایشد بر بقییه تیرجیح مییهنید ( .)Doulas, 2009, pp. 95-108تاصیی
ای بحث نیز یر ایامه ،خواهد آمد.
 .3تحلیل و ارزیابی

ّ
تحقق ّ
تعی ناقص و بهتب آ  ،صدور جواز و مشروعیت یخالت ارزشهیای غییر علمیی یر علیم،
فرض
ِ
چالشهای فراوانی پیش روی علم و ویژگی واق گرایی آ قرار مییهد:
ِ

ّ .1 .3
تعین ناقص ،صدق و نسبیت

ّ
تعیی نیاقص» ،تعییی تکلییف آ بیا صیدق و عینییت نظرییهها و
مهمتری چیالش پییش روی «اصی
ِ
فرضیههای علمی است .گا نظریههای علمی بر اساس ناظر به واق یا غیرناظر به واق بیوی تاسییر میی
شوند که مهمتری رویکریها یر ال
یسته یوم ،ابزارانگیاری 2و عمی گراییی 3انید کیه نظرییهها و فرضییههای
علمی را ناظر به واق نمییانند ،بلکه بحث بر سر فاید یا بیشتر فاید یاشت یا نداشت اسیت 4.یر نتیجیه،
نظریهها و فرضیههای بدی  ،با ای معیار گزینش میشوند .پس طبق ای نظر ،عیواملی غییر علمیی یقیقیا
یر گزینش نهایی پژوهشگر یخی اند و معیار ّ
تعی کام یر علم روش است .یر مقاب  ،اگیر فرضییهها و
نظریههای علمی سویای عینیت و صدق یارند ،ساز وکار آنها را باید مت علم تعیی کند که شیام قواعید
ِ
 .1این ِاشکال با تهصیل بیشتتی خواهد آمد.

2. instrumentalism
3. pragmatism

 .4البته ،بت مبنای پتاگماتیسم د صدق ،همین فایده و را بتی عملی ،معیا صدق خواهد بود و دیگت سخنی از مطابقت آنها با واقکع
خا جی نخواهد بود.
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و ارزشهای علمی و منطقی است که طبق مبنای مشهور ،یر جهت نی به غایت علم (عینییت) تعییی و
تعریف میشوند و ّ
مجوز یخالت آنها یر فرایند علم نیز همی است .پس هر گونیه تثییرپیذیری از عوامی
غیر علمی 1،زمینه را برای لغزش یر یسیتیابی بیه صیدق فیراهم میکنید ،امیا اگیر بتیوا ِسییر ایرگیذاری
ارزشهای غیر علمی را چنا تبیی کری که  -همسو با ارزشهای علمی  -صیدق را نشیانه رونید ،چیالش
بهکلی ح میشوی .تبیی ایرگذاری ارزشها به صورت غیر مسیتقیم و نییز قرالیت عینیی از ارزشهیا یو
ّ
مصحح برای ای فرض هستند که یر ایامه ،یربارۀ آنها سخ گاته خواهد شد .البتیه ،ایی بحیث مربیوط
ال
مسئله کال «ارزش و یانش» است و یر اینجا بحث تنها بر محور ّ
تعی ناقص ترسیم میشوی.
به
ال
لغزش ییگر ّ
تعی ناقص  -که نتیجه لغزش قبلی است  -استلزام آ با نسبیت علم یر ایر یخالیت عوامی
زمینهای است؛ زیرا شکاف بی قرال و قواعد علمی با فرضیهها یا نظریهها یر ایر عواملی سیلیقهای ،فرهنگیی
و کامال متبای و اغلب متعارض ُپر میشوی و روش است که از میا آنها حداکثر یکی مطابق بیا واقی اسیت
و پیامد آ  ،نسبیت معرفتی توصیای یا هنجاری است .بنابرای  ،را حلی که قرار بوی خلیوص معرفتیی علیم را
ری کند ،یر یام نسبیت میافتد .یر نتیجه ،یا میتوا علم خالص یاشت یا علم نسبی و مبیای بیا واقی  .البتیه،
تعی ناقص گا جزلی و گا قوی است 2.ال
نکته مهم یر ایی زمینیه آ اسیت کیه اگیر ّ
نسبیت ایعایی یر ّ
تعیی
ناقص ،وضعیتی پایدار یر علم و تحقیقات علمی باشد ،آنگیا ییا بایید یر آ میواری تعییی تکلییف کیری و -
بر اساس عوام زمینهای  -فرضیهای را ترجیح یای که با چالش نسبیت مواجیه اسیت ییا ایی کیه پیامیدهایی
چو ندانمگرایی یا عدم پیشرفت علم پدید خواهد آمد .یر نتیجه ،برای گریز از نسبیت و یر عی حیال ،عیدم
توقف علم ،باید چار ای برای ّ
تعی کام فرضیه  -بر اساس عوام عینی  -اندیشید.
نکته ییگر آنکه میتوا نسبیت ناگزیر یر علم برآمد از ّ
تعی ناقص را چنیی توجییه کیری کیه «بایید،
ِ
علم نیاب هسیتیم ،بایید توانیایی چنیی فعیالیتی را یاشیته
مستلزم توانست است» و اگر ما ملزم به کسب ِ
ّ
باشیم؛ یر حالی که ای کار غیر ممک یا بسیار یشوار است و تحقق ّ
تعی ناقص نیز خوی شاهدی بر ایی
مدعا است؛ با ای حال ،میتوا یر یرازمدت ای واگرایی را به همگرایی تبدی کری و اگر چه ّ
تعی نیاقص
ما را یر یستیابی به علم غیر ارزشبار ناامید میکند ،نباید یست از تالش بریاشت و بایید بیدا نزیییک و
نزییکتر شد .پس پیشگاما استدالل به ّ
تعی ناقص ،بهیرستی به مواریی میاندیشند که ییگیر شیواهد و
 .1اثتگذا ی عوامل غیت علمی و غیت معتفتی دو گونه است؛ گاه ناآگاهانه است  -مانند دخالت محیط و وحیکات گتایشهکای پنهکان  -و
گاه آگاهانه ره اثتگذا ی ا زشهای غیکت علمکی د مسکئله رنکونی از نکوع دوم اسکت .وشکن اسکت رکه اگکت از دخالکت ناآگاهانکه
ً
رامال بت اساس دالیل ّ
موجه باشد و مسئله «ا زش و دانش» ناظت به همین محو است.
چشمپوشی شود ،دخالت دادن آگاهانه باید
 .2بیدل از هتی رولینز یاد میرند ره د دیدگاه اولیه خود ،چنین نگاهی به تعین ناقص داشت؛ امکا بعکدها دیکدگاه او رمکی متعکادل
شد (.)Biddle, 2013, p. 130

۹۰

| فصلنامۀ پژوهشها فلسفی ۔کالمی ،سال  ،2۳شماره  ،2تابستان  ،۱۴۰۰شماره پیاپی ۸۸

قرال علمی کارگر نیستند و هنوز یک فرضیه یا نظریه یا تبیی متعیی نشید و اگیر چیه خبیری از نسیبیت
فراگیر نیست و یامن اله صدق محدویتر شد  ،هنوز فرایند علمی به ال
نتیجه مشخصی نرسیید اسیت .کاسیت
از ایرگذاری عوام غیر معرفتی یر فرایند علم ،امری ُمجاز و حتی مطلیوب اسیت ،امیا نبایید آ را همیا
علم رها از ارزش به شک کام غیر ممک است ،اما تیثییرات ارزشهیا
آرما علم غیر ارزشبار یانستِ .
علیم نیاب معتقدنید
علم ناب نیست .یر مقاب  ،طرفیدارا
ِ
را میتوا به حداق رساند که ای ییگر آرما ِ
که هم امکا منطقی چنی خلوصی هست و یر مقام عم نیز باید با تالش حداکثری خیوی ،ایی تیثییر را
کم کری ،بلکه حتی کاربری یرسیت روشهیای علمیی یر گیرو توانیایی میا یر حیذف کامی ارزشهیای
غیر علمی است و بنا به ایعای برخی طرفدارا آرما  ،کاربری یرست روشهیای علمیی ،خیوی بیه خیوی
ال
همه ارزشهای زمینهای را پس میزند ()Bidlle, 2013, pp. 130- 131؛ ایعایی که با نمونیههای نقی
ِ
فراوانی مواجه شد است.
یر همی سویه ،عد ای با بیا پیامدهای خطرناک آرما علم غیر اارزشبار معتقدنید کیه اصیرار بیر
نایید گرفت آیار عوام زمینهای ،میتواند پیامدهای خطرناکی برای تحقیقات علمی یاشته باشد؛ زیتا آ
عوام را یر چهر ای جدید به کانو علم میکشاند و ای امر  -د نهایت  -به کشاند مسیر علم بیه امیور
یلخوا خواهد انجامید؛ زیتا ای عوام یر مراح زیایی از علم که با انتخاب همرا اند ،حضیور یارنید و
اگر برخی را یخالت یهیم و برخی را نه ،پیامدهای مطلوب خوی را از علم طلب کری ایم که البتکه ،خیلیی
خطرناک خواهد بوی .علم ،کانو یخالت عوام غیر معرفتی بسیاری است و گام نخست برای کنترل ایی
عوام  ،به رسمیت شناخت آنها و یخالتشا یر فتایند علم است .آنگا د ادامه ،میتوا ایی ایرگیذاری را
کنترل کری و مواری ُمجاز را از غیر مجاز بازشناخت و به ییگرا توصیه کری تا از آ یوری کنند ،امکا اصیرار
بر خالص بوی فرایند علم ،پژوهشگرا را ناگزیر به چهر پریازی ای عوام و یخالت افسارگسییخته و یل
بخواهانه خواهد کری که بسی خطرناکتر از یخالت ُمجاز آنها خواهد بوی (.)Wilholt, 2009
یفییاعی ییگییر از یخالییت یای ارزشهییا یر تعی ّیی نییاقص و رف ی کام ی نسییبیت ،توجییه بییه ُبعیید
ال
شناسانه ارزش و عینی یانست آ است .اغلب رویکریهیا یر نایی علیم ارزشبیار ،ارزش را امیری
هستی
موهوم ییا قیراریایی مییاننید کیه هییچ پیونیدی بیا واقی نیداری و از ایی رو ،یخالیت یای آ یر فرآینید
واق شناسی (علم) ،به آ آسیب خواهد رساند .یر مقاب  ،یر مباحث متافیزیک ارزش ،برخی آ را عینیی
ال
بگونیه واقعییت مسیتق میاورا طبیعی ییا فروکیاهش بیه
و مستق از انسا و اجتما مییانند؛ حیال ،ییا
واقعیات طبیعی و یا برگرفته و منتز از واقعیات خارجی.
چنی رویکریی به ارزش ،یخالت آ را یر ساحت علم توجیه خواهد کری؛ زیرا بر اسیاس ایی مبنیا،
علم واق گرا نهتنها تهدیدی برای آ نیست ،مدیکار آ نیز خواهد بوی؛ زیرا یسیتهای
یخالت آنها یر فرایند ِ
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از امور عینی و واقعی (ارزشها) برای شناخت یستهای ییگر (حقایق علمی یا متعلیق گزار هیای علمیی)
به فرایند علیم کمیک میکننید .روشی اسیت کیه اگیر یر بیاب ارزش ،مبیانی ناشیناختارگرایی (یر ُبعید
معناشناسانه) ،نهیلیسم و نسبیگرایی (یر ُبعید هستیشناسیانه) ییا شیکاکیت (یر ُبعید معرفتشناسیانه)
ال
یفاعیه یایشد چندا به کار نمیآید ،اما اگر ارزشها مسیتقیم ییا غییر مسیتقیم ،بخشیی از
برگزید شوی،
واق باشند و یر کمند شناخت انسا بیایند ،به نظر میرسد که یخالت آنها یر فراینید علمیی ،بیا چالشیی
تعی نیاقص ،کیه یر برابیر ال
بهمراتب آسا تر مواجه باشد .ای البته ،نهتنها یفاعی یر برابر ّ
همیه اسیتداللها
علیه ایرگذاری ارزش بر علم و آرما علم غیر ارزشبار است .بیه بییا ییگیر ،یاوری یر بیاب ایرگیذاری
شناسیی ارزش اسیت .کسیی کیه یربیاب
ارزش بر یانش ،مبتنی بر یاوری یر بیاب معناشناسیی و هستی
ِ
ارزش ،ناشناختانگار یا نیستانگار یا نسبیانگار ییا شیکاک باشید و علیم را واقی گرا بدانید ،حکیم بیه
ساحت یانش از ارزش برای او کامال منسجم و قاب یفا است ،اما یر مقابله با او بایید مبنیای او
پیراست
ِ
یر باب چیستی و هستی ارزش را نقد کری .ارزشی که با متعلق علم از یک سینخ باشید (واقی خیارجی)
عینیت علم بیه شیمار نمیآیید .ایی یفاعییه  -از منظیر طرفیدارا عینییت ارزشهیا و
هیچ تهدیدی علیه ِ
ُ
ارزشیاوریها  -قاب طرح است که هیم یر حکمیت اسیالمی طرفیدارا پرشیماری یاری و هیم برخیی
پژوهشگرا یر باب مسئله بدا تصریح کری اند (.)Intemann, 2001, p. 513
ٔ
 .2 .3تعیین نسبت بین دو حوزه معرفتی و عملی

یکی از لغزشها یر استدالل به ّ
تعی ناقص به نا علم ارزشبار ،خلط یو حوزال علمیی و عملیی اسیت؛
زیرا یخالت بجا و قانونی مؤلاههای زمینهای همچو ارزشهای اخالقی و اجتمیاعی یر ارزییابی عملیی
فرضیهها و نظریههای بدی  ،ربطی به ساحت معرفتی و واق نمایی نداری و آنها بایید از ایی عرصیه برکنیار
1
باشند و یخالت آنها یر اینجا موجب خلط روش و مسال و خروج از رسالت یرست علمی است.
به ییگر سخ  ،پژوهشگر گا فرضیه یا نظریهای را قبول میکند و بیدا بیاور یاری کیه ایی بیه لحیاظ
معرفتی ،یعنی پس از تالش علمی ،واق را ای گونه یریافته است خیوی را بیه لحیاظ منطقیی یر آ ّ
موجیه
مییاند و برای ییگرا گزارش میکند؛ یر مقاب  ،گا بدو یاشت چنی یاعیه و ایعایی ،تنهیا ییک فیرض
یا نظر را برمیگزیند تا یر مقام کنش انسانی و اجتماعی ،برای برآوری اغراض خاصی بهکار آیید کیه ایی
ییگر لزوما متکی بر معیارهای علمی و نیز بازگوکنند ال واق علمی نیست.
َ
ای اشکال به گونهها و بیا های متنو یر برابر ّ
تعی ناقص علم شید اسیت .بیرای نمونیه ،جایری یر
ِ
 .1این اشکال از سوی سند ا میشل و یچا د جهتی به داگالس و ادنت وا د شده است (.)Biddle, 2013, p. 127
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پاسخ به استدالل راینر یر یفا از علم ارزشبار ،نخستی مقد المه او را که معتقید اسیت« :یانشیمند از حییث
یانشمند بوی  ،وظیاهاش پذیرش یا انکار فرضیهها است» ،نایرست مییانید و میگویید یانشیمند از حییث
احتماالت ناشی از فرضیهها میپریازی و ارزشها یر ای مرحله یخیالتی ندارنید
یانشمند بوی  ،تنها به تعیی
ِ
ال
ال
و فضا و معیارها کامال علمیاند ،بلکه از مرحله بعدی ،یعنی شیو به کیار بسیت ایی احتمیاالت ،ارزشهیا
ال
مرحله تولید معرفت نداری (.)Jeffrey, 1956
نقش ایاا میکنند که ای ییگر ربطی به
ال
یفاعیه یاگالس از علم ارزشبار  -با لیزوم تاکییک یو شیث پژوهشیگری و
همچنی میش نیز  -یر برابر
سیاستگذاری برای یانشمند ،بر لزوم تاکیک آنها از یکییگر تثکید میکند و یخالت عوامی زمینیهای را یر
شث یوم ُمجاز مییاند؛ بر خالف یخالت آنهیا یر شیث نخسیت ( )Mitchell, 2004, p. 251الییوت ،بیی
یخالت یای ِ ارزشها یر جهت بهر گیری یر تصمیمهای عملی و مبنای عم بیا آنچیه یانشیمند بیه لحیاظ
معرفتی تصمیم میگیری و آ را صایق مییاند ،تاکیک کری است (.)Elliott, 2011, p. 308
ّ
اگر چه تاکیک یایشد و توجه یای بیه آ یر حی مسیئله یرسیت اسیت ،طرفیدارا ایی اسیتدالل
ِ
ال
ّ
ایی واقی اسیت.
معتقدند که عرصه گزینش یر تعی ناقص ،نیه کینش انسیانی و اجتمیاعی ،بلکیه بازنمی ِ
ال
وظیاه خوی را تنها بیا مسال علمی و واق نمیایی میی
یانشمندانی که یر مبنای خوی «ابزارانگار» نیستند،
ّ
یانند و سیاستگذاری اجتماعی شث آنها نیست .کسی که به تعی نیاقص بیرای یفیا از علیم ارزشبیار
تمسک میکند نیز متوجه ای تاکیک هست و چو رسالت یانشمند را واق گرایی و واق نمایی میییانید،
ُپر کری شکاف یایشد بی بدی ها و انتخاب نهایی با ارزشهیای زمینیهای را یلیی بیر مشیروعیت ایی
یخالت مییاند .همچنی با رشد فزایند ال نظریهها علمی ،اگر پیشنهای نظریهها برای مقام عم جیای بیاور
را بگیری ،یر یرازمدت پیشرفت علمیی حاصی نشید و همگیی را حی هیایی عملییاتی خواهنید بیوی و
تحیر مقیام عمی اسیت و ایی
یانشمند به جای ای که به ینبال عینیت و صدق باشد ،یر پی رف و رجو
ِ
با رسالت علم و پیشرفت آ منافات یاری .اگر چه نمیتوا انکار کری که گا برخی نظریههای علمیی تنهیا
ال
علم خالی از ارزش را ح میکند ،چالش اصلی بر سر علیم
پذیرفته میشوند و ای  ،مشک فعلی مسئله ِ
رای و مدعی کشف واق است و یر آنجا ییگر نمیتوا تمایز پذیرش از بیاور را بیه ال
منزلیه را حی مطیرح
کری .حاص آنکه ،نگا ابزارانگارانه و پراگماتیستی به علم با چالش ارزشباری مواجه نیسیت و یاخی یر
مسئله نمیشوی تا یر پی پاسخ بیه آ باشییم ،امیا نگیرش غالیب یر سرشیت و رسیالت علیم یر یرجیه
نخست ،کشف واق و یای نشانی صدق است که یر آنجا یانشمند باید هیر گیزار را بیه لحیاظ معرفتیی
ال
مرحله بعد واری شوی و یانش او پیشرفت کند و میدافعا ارزشبیاری  -از طرییق ّ
تعیی
واق نما بداند تا به
ِ
ناقص  -اغلب ضم توجه به تاکیک یو مقام یایشد  ،یخالت ارزشها را یر ساحت باور بیه فرضییهها و
نظریهها مطرح میکنند؛ نه پذیرش و کاربری آنها.
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ّ
حل ّ
تعین ناقص با معیارها و مؤلفههای علمی
 .3 .3امکان

ُپر شد شکاف بی شواهد و برآیندهای بدی  ،هیم بیا امیور معرفتیی قابی تبییی اسیت و هیم بیا امیور
ال
غیر معرفتی .اگر ال
یسیته یوم و از جملیه
یسته نخسیت ،تیوا تبییی ایی امیر را یاشیته باشیند ،نوبیت بیه
ال
ارزشهای زمینهای نمیرسد .با فیرض ّ
خاتمیه بررسییهای علمیی را
تعیی نیاقص میتیوا سرنوشیت
ِ
همچنا یر یست ارزشها و معیارهای معرفتی یانست؛ گا با بهر گیری از ارزشهای جدییدتر و گیا بیا
یاشت مراتب باالتری از ارزشهای مشترک .حالت نخست ،ای گونه است که یر میا فرضیههای بیدی ،
برخی یارای ارزشهای علمی بیشتری نسبت به ییگرا هستند؛ برای مثال ،یکی از آنها توانیایی تلخییص
امکا ها 1یا پیوستگی 2را یاری؛ یر حالی که بقیه چنی نیستند .ای فرض نه به لحاظ منطقی کیه بیه لحیاظ
متعدی بوی ارزشهای علمی و کم بوی احتمال تساوی ال
همه فرضیههای بدی یر اشتمال بیر ارزشهیای
ِ
ال
علمی شمری شد  ،را ح را حوز همی ارزشها مییاند.
فرض یوم ،تصوری تشکیکی از ارزشهای علمی اراله مییهد؛ بدی گونه کیه از مییا گزینیههای بیدی ،
یکی از ییگرا  ،تبیی بهتر یا کام تر یا گستری تر و جها شمولتر اراله کند یا ایی کیه یر مقییاس انسیجام
بیرونی ،یکی با تعدای گزار های بیشتری همخوا باشد یا معارضهیای کمتیری یاشیته باشید و … ،پیس
هنوز با اکتاا به معیارها و ارزشهای معرفتی میتوا ّ
تعی ناقص را از بی بری و نیاز به امیور غیرمعرفتیی را
رف کری .به بیا یرستترّ ،
تعی ناقص  -با تعریف پیشگاته  -فرض خارجی نداری و همیشیه ارزشهیای
علمی تعیی کنند اند .چالش پیش روی ایی رویکیری ،ترییید یر تشیکیکی بیوی ارزشهیا و معیارهیای
ِ
علمی و «بوی و نبوی» یا «صار و یکی» بوی آنهاست .اگر کسی منعطف بوی ای ارزشهیا را نپیذیرفت،
ح ّ نهایی ّ
تعی ناقص هم ساما نخواهد یافت .البته ،اگر ارزشهای علمی و غییر علمیی از ییک سینخ
ِ
باشند (چنا که یکی از آرای غالب یر ای بار همی است) ،آنگیا همچنیا کیه ارزشهیای اخالقیی و
اجتماعی یارای مراتب هستند ،ارزشهای علمی نیز یابت نخواهند بیوی؛ همیا طور کیه عیدالت و ظلیم
میتوانند یرجات یاشته باشند ،سایگی و انسجام نیز چنی اند.
را ح های یایشد به «انتخاب از طریق بهتری تبیی » 3معروفاند؛ بیدی بییا کیه پژوهشیگر از مییا
نتایجی که به طور نامتعی پیش روی او قرار یارند ،بهتری را برگزیند که ای گزینش بر ال
پایه ارزشهای علمیی
ِ
مانند سایگی و انسجام یرونی و بیرونی و یقیت بیشیتر ،اتایاق خواهید افتیای .ای گونیه اسیتدالل ،پیشیرفت
تیاریخی علیم را بیهخوبی توجییه میکنید ( )Doppelt, Gerald, 2008, p. 305ایی شییو ال اسیتداللی ،یر
1. power to encapsulate possibilities
2. connectivity
3. best explanation
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فلساۀ علم بهتاصی بررسی شد است و اگر چنی ّ
رویهای پذیرفته شوی ،را ح خوبی پیش روی پژوهشگر
ِ
علمی خواهد بوی تا هم ارزشهای غیر علمی به ساحت علم را نیابد و هم مسیر علم متوقف نشوی.
ال
یریچه ییگر به مسئله ،تاکیک ایرگذاری ارزشهیا بیه یو نیو مسیتقیم 1و غییر مسیتقیم 2اسیت کیه
یاگالس آ را پیشنهای کری است .ایرگیذاری مسیتقیم آ اسیت کیه ارزش غییر معرفتیی یر مقیام توجییه
ال
پشیتوانه
رأسا بهکار گرفته شیوی و یر تیرجیح نظرییه ییا فرضییه ییا تبییی  ،هیمیوش بیا قیرال و شیواهد،
بی واسطهای برای فرضیه یا نظریه برگزید باشد .برای نمونه ،یر مقام کنونی بحث ،اگر یکیی از بیدی های
پیش رو  -به یلی مطابقت با آرما های اجتماعی یا یینیی  -بیر بقییه تیرجیح یای شیوی ،همیی آرمیا و
ِ
ارزش ،به مثابه یک مقدمه یا قرینه بهکار گرفته شد است .یر مقاب  ،گا ایرگذاری بهصورت غییر مسیتقیم
است؛ بدی بیا که معیار نهایی یر یاوری و گیزینش علمیی ،همچنیا ارزشهیا و معیارهیای منطقیی و
علمی هستند ،اما ای معیارها و ارزشها  -همچو شواهد و یای های اولیه  -وز و توا یکسیانی ندارنید
و عوام ییگری ای وز را تعیی و کم و زیای میکنند .برای نمونه ،یکیی یارای سیایگی اسیت و ییگیری
تبیینی بیشتری یاری .حال ای که کدام یک مقدم است ،بسته به قدرتی است که ما به ای ویژگیهیا و
یقت ِ
ارزشهای علمی مییهیم.
نظام وز یهی و یخالیت غییر مسیتقیم هیم بیر اسیاس مؤلایههای
اکنو پرسش مهم آ است که آیا ِ
علمی و معرفتی است یا عوام غیر معرفتی یر آ یخی انید؟ یر صیورت نخسیت ،خبیری از ایرگیذاری
عوام و ارزشهای غیر معرفتی نخواهد بوی ،اما چنی فرضیی بیه تسلسی میانجامید؛ زییرا ارزشهیا و
معیارهای علمی یر معرض وز ِکشی قرار میگیرند و اگیر تیرازوی ایی کیار هیم ارزشهیا و معیارهیای
معرفتی باشند و یوبار بی خوی همی معیارها تعارضی یرگیری ،نظام وز ِیهی آنهیا یوبیار ییا یرو علیم
است یا بیرو آ و نزا همی طور ایامه مییابد؛ مگر ای که ارزشهای علمیی را امیوری ّ
معیی و یابیت
ندانیم و فرهن و بافت را یر سرشت و مصداق آنها یخی بدانیم که یر ای صیورت ،پیشیاپیش از صیدق
و کلیت گزار ای علمی یست شستهایم.
نتیجه

ال
فاصله آنها تا ّ
ّ
تعیی نتیای علمیی و
تعی ناقص ،چالشی پیش روی نظریهها و فرضیههای علمی است که
ِ
یخالت عوام غیر علمی یر ُپر کری ای شکاف را محک میزند .یر مناظر بی طرفدارا ارزشبیاری و
1. direct
2. indirect
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ّ
ارزشناباری علم ،ال
تحقق ّ
تعی ناقص گذرا یر علیوم طبیعیی بیه نای نگیرش خیویش بهیر
یسته نخست از
ال
میبرند؛ بر ای اساس ،ای که مجموعه شواهد ّ
فرضیه مشخصی رهنمیو نمیشیوند و
معی  ،پژوهشگر را به
هنوز او بی چند گزینه ّ
مریی میماند ،ال
نشانه آ است که برای انتخاب نهیایی بایید از ارزشهیای غییر علمیی
بهر ببری و ای یلیلی بر ُمجازبوی یخالت ای ارزشها یر فرایند علیم اسیت .مهمتیری چیالش پییش روی
ِ
ای استدالل ،یفا از عینیت علم با وجوی تثییرپذیری از عوام غیر علمی است .ایی ِاشیکال تنهیا بیا عینیی
یانست ارزشها و اعتقای به ابتنای آنها بیر امیور واقعیی ،قابی رفی اسیت کیه چنیی نگرشهیایی یر بیاب
متافیزیک ارزش وجوی یاری و قاب یفا است .اشیکاالت ییگیری ماننید خلیط بیی سیاحتهای علمیی و
ِ
ّ
ّ
عملی و نیز رف کام تعی ناقص از طریق مؤلاههای کامال علمی چندا جدی نیست و به نظر میرسید کیه
ّ
رف ّ
تعی
ناقص گذرا تنها با ایرگذاری عوام غیر علمی قاب تحقق است .البتیه ،عوامی غییر علمیی اعیم از
ِ
ارزشهای غیر علمیاند و میتوا یر عم  ،شکاف یایشد را با عوام غیر ارزشی ُپر کری .یر ایی صیورت،
ّ
تعی ناقص نه پاسخی به آرما «علم غیر ارزشبار» که ّریی بر آرما «خلیوص معرفتیی» بیه طیور کلیی -
ِ
اعم از خلوص از ارزشهای غیر معرفتی و عوام غیر ارزشی غیر معرفتی  -است.
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