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  چكيده
است كه در چند سـال   يموضوع يعلم تيها در علم و فعال و نقش ارزش گاهيجا يبررس
 به يمختلف يايزوا از علم مطالعات گرانپژوهش و است ختهيبرانگ ياريبس يها بحث رياخ
اند كـه در   بوده ياز كسان زين يشناس در علم و معرفت سمينيفم دارانطرف. اند ستهينگر آن
 محصول در ها ارزش كه باورند نيا بر ها آن از يبرخ. اند كرده مشاركت اريموضوع بس نيا

مردانـه مشـهود    يها ارزش ةبرجست نقش ،يكنون علم در و دارند، تام تيمدخل يعلم كار
زنانـه بـر    يهـا  نشان دهند كه در علـم، ارزش  كنند يتالش م ها ستينياز فم ياست. برخ

 امـا  ؛شـوند  مردانـه  يهـا  ارزش نيگزيجا جيتدربه ديدارند و با يمردانه برتر يها ارزش
 نيــا از يكــي نــويالنج هلــن. كننــد يمــ رد را يتلقــ نيــا هــا ســتينيفم از گــريد يبرخــ
 كنـد  يتـالش مـ   يكنـون  علـم  در مردانه يها ارزش نفوذ دييتأ نيدرع او. هاست ستينيفم
مقاله، بـه   نيا در. كند مطرح آن تبعات و علم در ها ارزش نقش درموردرا  يخاص دگاهيد

 او دگاهيـ د ميتا نشـان دهـ   ميا و تالش كرده م،يا پرداخته نويالنج دگاهيد يابيو ارز يبررس
  .ميا او را نقد كرده دگاهيد زيهرچند در دو مورد ن ،است دفاعقابل يكل طور به
 ،يا نـه يزم يهـا  سازنده، ارزش يها ارزش ،يستينيعلمِ رها از ارزش، علم فم :ها دواژهيكل
  ناقص، علم بد. نيتع
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 مقدمه. 1

 يسـتم قرن ب اوايل يمنطق هاي پوزيتيويست نگاهآن را در  توان ياز علم كه م يسنت تلقي در
 اگـر  حتـي  و ندارنـد،  نقشـي  يعلمـ  هاي يهنظر يهخارج از علم در توج يها ارزش يافت،
 »از ارزش ييآرمان رهـا « ديدگاه اين. كرد جلوگيري ها آن نفوذ از بايد باشند، داشته نقشي

)value-free ideal (و علــم فيلســوفان از بســياري امــروزه امــا. شــود مــي خوانــده علــم در 
 هـا  ينيستفم يلسوفانف يناز ا يگروه. انديشند يم يگريد ةگونبه علم مطالعات نامتخصص

مردانـه در   يهـا  تا نشان دهند كه ارزش كنند يتالش كرده و م ها ينيستاز فم يهستند. برخ
 ارزيـابي  و بررسـي  بـه  مقاله، اين در. دارند مهمي نقش علمي هاي نظريه انواع يبرخ هيتوج

ن  يعني مشهور، هاي فمينيست از يكي ديدگاه لـالنجينـو  ه )Helen Longino ،( درخصـوص 
  پرداخت. يمدر علم خواه ينيسمفم يها در علم و تبعات آن برا ارزش جايگاه

. اسـت  مهـم  جنبـه  دو از خاص طورها در علم به ارزش جايگاه مورددر النجينو ديدگاه
» هـا  علـم و ارزش « تـرِ  يسرفصلِ كلـ  يا» ها در علم ارزش جايگاه« عنوان ذيل مطرح لئمسا
 يـوم ه يويـد و آثـار د  يالديكم به قرن هجدهم مـ  دست يخها در تار آن ةپيشين كه اند ليئمسا
 علـومي  در انسـان  رفتـاريِ  و اجتماعي مباحث شدنرنگرو با پ يستم. در قرن بگردد يبازم
 لئمسـا  تـدريج بـه  شناسي، جامعه و اقتصاد، شناسي، مردم شناسي، روان شناسي، زيست چون

 بـا  گـاه  مختلف، افراد و شدند مطرح تري داغ صورتبه يزها ن علم و ارزش ةرابط به مربوط
علومِ مختلـف   يِارزش يجها در علم و نتا ارزش جايگاه به راجع علوم، اين از هايي مثال ذكر

 از) case studies( هـايي  يبـا ذكـر موردكـاو    ينو،النج هاي يدگاهد يان،م ينبحث كردند. در ا
 مشـابه  آثـار  برخـي  از ديگـر، سـوي از ينيستيفم اي يهاز زاو مسئلهو با طرح  سوازيك علوم

را بـا اثـر معـروف     ينـه زم يندر ا ينوالنج يكارها يم. مثالً اگر بخواهدشو مي متمايز تاحدي
تـوان   كنـيم، مـي    ) مقايسـه Putnam 2002هيالري پاتنم ( ارزش /واقعيت دوگانگي فروپاشي

 اسـت،  اجتمـاعي  علـوم  از كه گذارد ميخود را بر علم اقتصاد  تمركز اثر آن در پاتنمگفت 
 و شوند مي محسوب تجربي علوم جزءكه عرفاً  كند مي يدتأك يبر موارد النجينو كه درحالي
 براسـاس  خود، آثار در النجينو چنين، هم. است تر نامحسوس ها آن به ها ارزش ورود معموالً
پاسـخ   يـز ن ينيستيها در علم، به پرسش از امكان علم فم ارزش جايگاه درباب هايش تحليل
هـا در علـم    ارزش جايگاه به راجع النجينو هاي تحليل نگوييم اگر ترتيب، اين به. است داده
 نيـز  مقالـه  ايـن  در كـه  ترتيبـي بـه  كم دست است، زمينه اين در آثار ساير از متمايز سرهيك

  .دارد مهمي تمايز وجوه گفت توان مي شود، مي روشن تاحدي
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  النجينو ديدگاه ةخالص. 2
  ارزش از رها علمِ ةانگار 1.2
 شخصـي،  هـاي  ارزش كـه  باورنـد  ايـن  برعلم از ارزش  ييرهابه  نالئقا النجينو، نظر طبق

) »خـوب  علـمِ « بهتـر،  عبـارت بـه  يا( علم در) internal( دروني طوربه يو فرهنگ ،اجتماعي
 آن اسـت،  داشـته  وجود نقشي چنين كه شود داده نشان جايي در اگر و كنند نمي ايفا نقشي
معرفـت   ةرابط از يكفهم كالس«را  يتلق ينا ينوالنج 1خواهد بود.» علم بد«از  يمصداق علم

 النجينـو  كـه  ايـن  توضـيح . دانـد  مـي  »از ارزش علـم  بودن رها« يكو فهم كالس» ها و ارزش
 و) constitutiveسـازنده (  يها ارزش ةدست دو به كنند مي ايفا نقش علم در كه را هايي ارزش
 ييها و هنجارها نخست شامل ارزش ةدست. كند مي تقسيم) contextual( اي زمينه هاي ارزش

ـ  يـت ماننـد كفا  گيرنـد؛  ياهداف علم شكل م ةيكه در سا شود يم و  يـين قـدرت تب  ي،تجرب
 يـود ق ةعلـم مطالعـ   يشناسـ  روش ةمطالع« درواقع،. مسئلهو قدرت حل  ي،سادگ بيني، يشپ

 را هـايي  ارزش چنـين  پـاتنم ). Longino 1983: 7( »اسـت  علمـي  فعاليـت  بر ناظر يِهنجار
 هـاي  ارزش ماننـد  درسـت  نيـز  هـا  آن كـه  است باور اين بر و خواند مي معرفتي هاي ارزش
را  ييهـا  ارزش ينچنـ  نيـز  همكارانشو  كيد ين). كPutnam 2002: 30-31( اند ارزش اخالقي
علم  بودنرها ةانگار دارانطرف حتي همه،). Kincaid et al. 2007: 10-11( خوانند مي معرفتي

  ).Lacey 1999: 16( دارند مدخليت علم در ها ارزش اين كه پذيرند مي ارزش، از
 اي ينـه كـه از زم  شـود  يمـ  اي يو فرهنگ ،ياجتماع ي،شخص يها دوم شامل ارزش ةدست
 يـق هـم بـه دو طر   اي ينـه زم يهـا  . اما ارزشاست كار مشغولِ آن در دانشمند كه آيند برمي

 علمـيِ  فعاليـت  در توانند يم كه يناثر بگذارند. نخست ا يعلم فعاليت در توانند يمختلف م
 هاي ارزش در ياثرگذار يقاز طر توانند يم كه ينا يگراثر بگذارند، و د يممستق طوربه بالفعل

. مثـال  آورد يسه نمونه مـ  گذاري اثر ينا ازاولِ  يقطر يبرا ينوعلم اثر كنند. النج ردسازنده 
 مسـئلة  ).Longino 1987: 54( اسـت  »مسئلهانتخاب « يانخست در انتخاب موضوع پژوهش 

 يدر موضوعات مختلف پژوهشـ  گذاري يهدر سرما گذاران يهسرما ياسيو س يشخص يقعال
 نيـز  فرهنگي هاي ارزش و نيازها چنين، هم. است علم در اي زمينه هاي ارزش اثر از اي نمونه
 از شـده حاصل هاي يكاربرد فناور مسئلة يگرد ةنمون. مؤثرند شدتبه تحقيق نوع تعيين در

 مطلـب  ايـن . اسـت  اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش از متأثر كامالً كه است علمي تحقيقات
 .باشد داشته وجود نظراختالف علم از اي حوزه نتايج كاربرد در كه شود مي درك بهتر زماني

 يـا  شود دنبال حوزه آن در علمي تحقيق آيا كه اين سر بر غيرمستقيم، طوربه و صورتآندر



  1398و زمستان  ييزسال نهم، شمارة دوم، پا ،علم ةفلسف   118

ـ . آمـد  خواهـد  پـيش  اخـتالف  نيز نه بـا   ياخالقـ  يهـا  ارزش يـان سـوم تعـارض م   ةنمون
 بـار يانبا آثار ز ييها پژوهش ياافراد انسان  يپژوهش مانند پژوهش بر رو هاي يشناس روش
 رد اي ينـه زم يهـا  ارزش هـاي  ياثرگـذار  ينا ةهم مشترك ويژگي النجينو، نظر طبق. است

 و مرزهـا  تنهـا  هـا  ايـن : هسـتند ) external( رونييب آثاري همگي كه است اين علمي فعاليت
 عمـال ا يـد قواعـد علـم كجـا با    كنند يم ينو مع كنند، يرا مشخص م يعلم يقتحق ةمحدود
 يها ارزش يمِمستق يِاثرگذار بنابراين، .اند »سازنده يها از ارزش يتابع« قواعد خود اما شوند؛

 ةانگـار  دارانطـرف  ةموردمناقش اثرگذاريِ اين و است، رونييب اثر علمي فعاليت در اي ينهزم
حركـت روغـن    ةاسـتعار  مطلـب  اين توضيح براي النجينو. نيست همعلم از ارزش  ييرها

جهـت حركـت    توانـد  يآب م يانجر .كند يم يان) را باي ينهزم يها آب (ارزش ي(علم) رو
  ).Longino 1983: 8( ماند مي باقي جدا آب از همواره روغنروغن را مشخص كند، اما 

اثـر   يعلمـ  يـت فعال رد يزسازنده ن يها ارزش يقاز طر توانند يم اي ينهزم يها ارزش اما
 هـاي  يـت الفع رد يـق از آن طر اي ينـه زم يهـا  ارزش يرااست؛ ز يدرون ياثر ينبگذارند، و ا

 ينـو، . از نظـر النج گذارنـد  ياثر م يعلم هاي يهو نظر ها يهفرض يرشمانند توسعه و پذ يعلم
 اين بر درواقع پندارد، مي مستقل ها ارزش قلمرو از را علم كه ارزش، از علم رهابودن ةانگار
و  كننـد  ينمـ  يفـا ا ينقشـ  يدرون طوربه علمي فعاليت در اي زمينه هاي ارزش كه دارد تأكيد
 يهـا  ارزش ينمستقل است، و ا اش يشخص يحاتاز ترج دانشمند درمقامدانشمند  يتفعال

 نيـز  ها ارزش آن و كنند، مي مشخص را »قبولم يروش علم يا يعلم يتفعال« كه اند سازنده
 چنـين  جـايي  اگـر  ديدگاهي، چنين دارانطرف نظر از پس .اند اي زمينه هاي ارزش از جداي
 آن و اسـت،  داده رخ علـم  قواعـد  از تخطـي  نـوعي  جـا آن در حتمـاً  شود، داده نشان اثري

 طوربه ،بنابراين). Longino 1983: 7-9; Longino 1987: 54خواهد بود (» علم بد«از  يمصداق
 اي زمينـه  هـاي  ارزش كـه  شـد  خواهد اين از عبارتارزش  ازعلم  بودنرها ةانگار خالصه،

  .كنندب هم يدو نبا كنند ينم يفاا يدر علم نقش يدرون طور به
  
  علم در ها ارزش يدرون نقش 2.2
 اي زمينـه  هـاي  ارزش و است بازنگري نيازمند ارزش از علم رهابودن ةانگار النجينو، نظر از
. گذارنـد  مـي  اثر علمي فعاليت در سازنده هاي ارزش در ياثرگذار يقو از طر يدرون طور به

سـازنده كـامالً جـدا از     يهـا  است كـه ارزش  ينا هم ارزش از علم رهابودنباور به  ةريش
 تواننـد  نمـي  اي زمينـه  هـاي  ارزش كـه  استاند و گمان شده  تصور شده اي ينهزم يها ارزش
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 يعلم هاي گونه است كه وقتي ارزش ). اما اينLongino 1983: 9( بگذارند ها آن روي تأثيري
 درمعـرض  اسـتنتاجات  دهنـد،  مـي  دسـت  از) ها داده بودن كم جهت بهكاركرد خود را (مثالً 

 يهـا  ارزش ياثرِ درون ،). بنابراينibid.: 16( گيرند مي قرار اي زمينه هاي ارزش از تأثيرپذيري
حاصل از  يِشناخت معرفت يودتر است كه ق پررنگ يسازنده در موارد هاي ارزش در اي ينهزم

). وقتي جهل ibid.: 13( شوند مي ملغي يا نيستند شدني اعمال يليسازنده به هر دل يها ارزش
)ignorance (سازنده رهـا   يها وارد توسط ارزش يودفرد را از ق يها انتخاب اي پديده ةدربار

 برخـي  در مـثالً . گيرند مي قرار اي زمينه هاي ارزش از ناشي فشارهاي معرضها در سازد، آن
 ةزمين باشند، محتمل بسيار اي نتيجه مستلزم توانند نمي كه اند ناكافي چنان ها داده وقتي موارد،
اثر سـودمند و اثـر    يانانتخاب م يرنظ ييها نهاد را به انتخاب يادانشمند  يو شخص ياجتماع

 سـوق  هـا  آزمـايش  در اسـتفاده مورد يها انتخاب نوع روش يامطالعه،  يبرا اي ماده باريانز
 يـا  صـنعتي  لحـاظ بـه  علمـي  نتـايج  كاربرد اهميت برمبتني گاهي كه هايي انتخاب ،دهند مي

 گيرنـد  مـي  صـورت  كاربردهـا  آن احتمالي خطرهاي جهتبه نتايج آن در ترديد يا تجاري،
)ibid.: 15هاي مختلف علم  اي در حوزه هاي زمينه ). بنابراين، طيفي از ميزان اثرگذاري ارزش

 علمـي  فعاليـت  و اي زمينه هاي ارزش ميان تعامل ترينكم كهسر طيف وجود دارد: در يك 
 داليـل  كـه  دارنـد  استواري شناختي معرفت توجيه كه شوند مي ديده هايي سنت دارد، وجود

 در كه شوند مي ديده هايي سنت طيف، ديگر انتهاي در است؛ زده كنار را شناختي غيرمعرفت
 ،گيـرد  مـي  صـورت  شـده نهادينـه  هـاي  ارزش وسـاطت  با تجربي هاي داده از استنتاج ها آن

). ibid.: 13( مانـد  مـي  پنهـان  هـا  آن شدنواقع مفروض كه دوانده ريشه چنان گاه هايي ارزش
 يهـا  ارزش درعمل چگونه كه دهد نشان تا كند مي تالش هايش موردكاوي كمكالنجينو به

سـازنده در   يهـا  ارزش يـق و از طر يتوسـط و  شـده برشمردهو احوال  اوضاعدر  اي ينهزم
. اما شوند مي بحث سومدر بخش  ها يموردكاو يناند. دو مورد از ا نفوذ كرده يعلم يتفعال

 يمفهـوم  ياسـتدالل  علم در اي ينهزم يها تا در دفاع از اثر ارزش كند يتالش م ين،چن او، هم
  .آيد مي درادامه وي استدالل. كند هئارا
  

  »بد علم« و ناقص نيتع بريمبتن يمفهوم استدالل 3.2
 تواننـد  يم اي ينهزم يها از علم است كه ارزش يئجز اين كه دهد نشان كه اين براي النجينو

 مفهـومي  اسـتداللي )، underdeterminationنـاقص (  ينتعـ  مسئلةبا توسل به  يابند،به آن راه 
 زيــر صــورتبــه تــوان مــي را او). اســتدالل مفهــومي Longino 1987: 54( كنــد مــي هئــارا

  :كرد بندي صورت
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 (الف) استدالل

 )(مقدمه ؛شوند مي تشكيل هايي فرضيه از علمي هاي نظريه. 1

  )(مقدمه ؛شوند يم ييدتأ هايشان يهفرض ييدتأ ةواسطبه ها نظريه. 2
 ةواسـط بـه  بلكـه  نيسـتند،  تجربي هاي داده به مربوط هاي گزاره تعميم صرفاً ها فرضيه. 3
 ييهـا مسـتلزم ادعاهـا    كه آن فرض شوند يم يجهها نت از آن 2)واسط يها (فرض ييها فرض
 )(مقدمه ؛است شده هئارا آن در نظريه كه اند يا حوزه ةدربار ياساس

 )(مقدمه ؛اند به علم اي ينهزم يها ورود ارزش يمجرا واسط هاي فرض. 4

 يفـا نقـش ا  ها يهنظر يريگ در شكل واسط هاي فرض طريق از اي زمينه هاي ارزش 
 )4و  ،3، 1( .كنند يم

 كننـد  يم يفانقش ا ها يهنظر ييددر تأ واسط هاي فرض طريق از اي زمينه هاي ارزش 
 )4- 1كاهش دهند). ( يا يشرا افزا ييدتأ يزانم توانند يم يعني(

. ها آن تأييد ميزان در هم و مؤثرند، ها نظريه گيري شكل در هم واسط هاي فرض بنابراين،
 ةيجـ در نت يـز ) ن3( ةمقدمـ . نيسـتند  برانگيز چالش چندان استدالل اين) 2( و) 1( هاي مقدمه
 يسـت، ن يزبرانگ چندان چالش يز) ن4( ةمقدم 3ناقص حاصل شده است. ينمعروف تع مسئلة

كامالً ممكن  نيستند تجربي هاي داده بريكه ضرورتاً مبتن شوند يوارد م ييها فرض يوقت يراز
 هـاي  فـرض  النجينـو،  نظر از اين،بنابر. باشند اجتماعي يا شخصي هاي ارزش از متأثراست 
 ةمشخصـ  توانـد  نمـي  كسـي  و ،انـد   علمـي  فعاليت به اي زمينه هاي ارزش ورود محل واسط

بار را محـو كنـد، مگـر     ارزش يها فرض ينكند كه نقش ا هئارا يعلم ييدتأ يبرا اي يشينيپ
  ).ibid.: 54-55( كند حذف ها آن راههم يزرا ن يكمك هاي يهفرض كه ينا

هـا بـه    نجينو بر اين بـاور اسـت كـه ورود ارزش   شود كه ال مي برداشتاستدالل  ينا از
 هـر  كـه  نيسـت  ايـن  منظـورش  كه دهد مي ادامه فوراً وي اما. است تحقيق علمي ضروري

 يهـا  فـرض  يممكن است گـاه  يراز ؛است بار ارزش هاي فرض از ناگزير اي علمي تحقيق
ادعـايي كنـيم، بايـد    استدالل استقراييِ معمولي پشتيباني شوند. اگر بخواهيم چنين با  واسط

 و تـاريخ  بلكـه  نيسـت،  تنهايي منطق و فلسفه به اين كارِ و كنيم، بررسي موردبه علم را مورد
ارزش  از بودنرها كه نيست چنين« درنتيجه، و اند، ضروري آن انجام براي هم شناسي جامعه

 كـه  اسـت  ايـن  النجينو اصلي ادعاي ). درواقع،ibid.: 56» (علم باشد يعتدر طب تضرور هب
 تـوان  يهمواره وجود دارد و نم يزيكيبار و متاف ارزش يها فرض يبرا اي ورودي راه چنين

 را هـا  آن ورود راه) شاهد برمبتني استنتاج پيشينيِ روش نوعي طريق از(مثالً  پيشيني طوربه
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نقـش ايفـا كننـد     در آن اي هـاي زمينـه   اي كـه ارزش  توان گفت نظريه بنابراين، نمي 4.بست
است، و اگر چنين كنيم، بسياري از مصاديق علم جديد در تاريخ علـم را  » بد«مصداق علم 

 بتوانـد كنـد كـه فـرد     اين امكـان را بـاز مـي   «دانست. اين استدالل ») خوب(«توان علم  نمي
). ibid.: 55-56» (بپـردازد  ‘خوب’التزامات ارزشي صريحي داشته باشد، و هنوز به انجام علم 

هـاي فمينيسـتي)    النجينو بتواند از علم فمينيستي (يـا علـم  گذارد تا  اين مطلب راه را باز مي
 بـه  اختصاربه ي،. در بخش بعدكند صحبت علم از قبوليقابل) يقمصاد يا( مصداق عنوان به
  .شود مي اشاره مطلب اين

  
  هاي فمينيستي در علم فمينيستي ارزش 4.2
 يزن ينيستيعلم فم يبرا يتا امكان دهد ياجازه م يها در علم به و به نقش ارزش ينوالنج نگاه

زنـان   ة) ويـژ temperamentفمينيستي علمي نيست كه با مزاج ( علم ،ويفراهم كند. از نظر 
. باشد داشته را آن وبوي ) شكل گرفته باشد و رنگ5فردگرايانه نگاه جايبه ي(مثالً نگاه تعامل

طـور اجتمـاعي برسـاخته     شـود بـه   مي داده نسبت زنان به كه هايي مزاج اين از بسياري زيرا
 نيـز  شـدن تشـكيل  فمينيسـتي  يـا ) feminine( زنانـه ) standpointچنين، با منظر ( اند. هم شده

از  توان ينم رسد مي نظر اند، به كه زنان بسيار متنوع جا زيرا ازآن ،نيست فمينيستي علم ويژگي
 ينيسـتي، بر علـم فم  يدتأك جايبه كه است باور اين بر ويمنظر واحد زنانه سخن گفت. اما 

) تأكيـد كـرد. از نظـر    doing science as a feministفمينيسـت ( چـون   هـم  يورز بر علم يدبا
 مردانـه  هـاي  ارزش بـا  يعنـي  جـا ايـن  النجينو چنين نيست كه علم كنوني مردانه باشـد (در 

)masculine (جنسـيت  يآلودگ از را علم بايد فمينيسم كه نيست چنين و) باشد گرفته شكل 
 اسـت  اين مانند درست و است) absolutism( گرايي مطلق نوعي اين. كند پاك) بودن(مردانه

ـ زيرا علم كنـوني تصـوير درسـتي از جهـان ارا     ،معناست بي فمينيستي علمِ شود گفته كه  هئ
 ي(هـم رد علـم كنـون    هردو. شود آلوده)) femininity( بودن(زنانه جنسيت با نبايد و كند مي
اند،  اندازه نادرست و دو روي يك سكه  يك  مردانه و هم رد علم فمينيستي) به علمِ عنوان به

دو رويكـرد،   )؛ چراكه در هـر ibid.: 52-53ارزش است ( از علم رها ةو آن سكه همان انگار
بـه   رو، باتوجه افزايد و ازاين هايي را به علم مي بودن ارزش بودن يا زنانه شود مردانه فرض مي

نـه علـم فمينيسـتي.     ،اسـت » بد«. نه علم مردانه اند ارزش، هردو نامشروع از علم رها ةانگار
توانـد بـروزِ    ) نه ميthe fabric of scienceساختار اساسيِ علم («ديدگاه درست اين است كه 

هـاي متـافيزيكي و    ). سـوگيري ibid.: 56» (سوگيري را غيرممكن سازد، نه آن را مجاز كنـد 
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هـايي   چنين سـوگيري  طوركه نقد همان ،هاي عجيب و غريبي نيستند هنجاري در علم پديده
  )..ibidجايي از علم ( هبيعي است و بخشِ بكامالً ط

النجينو و روث دل  پژوهشدر  باشد ينيستيفم تواند يكه م يعلم ةاي از يك نظري نمونه
)Ruth Doellانسان متبلور  يو عملكرد شناخت رفتار درهاي جنسي  ) درخصوص اثر هورمون

 بـا  بينـيم، در آن مطالعـه، النجينـو و دل يـك فـرضِ اتخاذشـده       كه درادامه مي چنان 6است.
را  يبـار ديگـر   ارزش مالحظـات  بـا  ديگر فرضي و گذارند، مي كنار را بار ارزش مالحظات
 خاصـي  فهمِ فرضِ موجبِ كه اوست سياسيِ التزامات اين نظر النجينو،  كنند. طبق اتخاذ مي

 از خاصـي  مـدلِ  و التزامـات  ايـن  ميان تعارض با اش مواجهه در و شود مي انساني كنش از
سرانجام، مـا  ». ياسي انتخاب را هدايت كنندس التزامات كه دهد مي اجازه« رفتار،ـ   مغز ةرابط
بلكـه   ،آيد ها بيرون نمي داده بهتر از خود چهارچوببهتر را برگزينيم و اين  چهارچوببايد 

). ibid.: 60(برسـيم  هـاي بهتـر    چهارچوبهاي بهتر به  اين ما هستيم كه بايد با اتخاذ فرض
  .)توضيح خواهيم داد بهتر چهارچوب(درادامه منظور النجينو را از 

  
  ورزي مطلوب علم 5.2

ها به علم حقيقتي تلـخ و   ماند كه آيا اين مجراي ورود ارزش اما هنوز اين پرسش باقي مي
اعتبـار آن اسـت؟ النجينـو بـا ايـن      نامطلوب است كه حاكي از عدم عينيت علـم و عـدم   

 صـراحت ها در علم را به ارزش ةشد مشخص جايگاهقول موضع هنجاري خود دربرابر  نقل
  :كند مي بيان

ـ  كنند، يم نهادپيش ها داده چه آن و ها داده دربرابر بودنمنفعل جايبه بـه   تـوانيم  يم
 اي يپژوهشـ  يها و برنامه يممعرفت معترف باش مسيرِ در يخود در اثرگذار ييتوانا

خود نشـان   يزندگ ِيكه در باق يها و التزامات كه با ارزش يمده يحو ترج يمرا بساز
ارزش پـوچ اسـت،    از علمِ رهـا  ةتنها انگار دهيم سازگار باشند. از اين منظر، نه مي

  .)ما از تأكيد ،.ibid( ستاآور نيز  بلكه زيان

اعتبـارِ   بهتواند  پديده مي ييندر تب يبهتربودنِ مدلتجربي برابر) وضعيت بنابراين (در 
 ةجهـت چيزهـاي ديگـري ماننـد طبـع ويـژ       ايِ نهفته در آن باشد، نه به هاي زمينه ارزش

 منـدان يـا ضـعيفان    )، يا تعلق به بخشي از جامعه ماننـد قـدرت  ibid.: 61شناختي زنانه (
)Longino 1991: 674جتمـاعي و  ا ةبراي انجامِ علم فمينيستي بايـد زمينـ  «كه  ). درنهايت اين

  ).Longino 1987: 62» (شود كه علم در آن انجام ميتغيير دهيم اي را  سياسي
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  ديدگاهش از دفاع در النجينو هاي موردكاوي از نمونه دو. 3
هـاي   هـا در علـم موردكـاوي    ارزش جايگـاه خويش درخصـوص   ديدگاه تأييد در النجينو

دهـد، تـالش    دست مي شمرد و با تفسيري كه از فعاليت علمي در هريك به مختلفي را برمي
ها را  از اين موردكاوينمونه ه كند. در اين بخش، دو ئتأييدي براي ديدگاه خود اراتا كند  مي

هـاي جنسـي. در بررسـي هريـك از      كنيم: مورد پلوتونيوم، و مورد هورمـون  بررسي مي
گيـري النجينـو از آن مـورد     داده، تفسـير و نتيجـه   رخ، پس از شرح مختصر وقايع ها اين

  شود. شرح داده مي
  

  وميپلوتون مورد 1.3
ينوسـت. امـروزه تـنفس    النج هاي ياز موردكاو يكي 1970 ةده يلدر اوا يومپلوتون ةمجادل

شود. هرچند بدن سدي دربرابر ورود پلوتونيـوم بـه    زا دانسته مي شدت سرطان پلوتونيوم به
. پذيرند يبآس يارآن بس برابرها در پوست دارد، شش يا جريان خون از طريق دستگاه گوارش

اكسـيد پلوتونيـوم فراوانـي     و ذرات دي شـود  ميمشتعل  الفور يف يعاد يدر هوا يومپلوتون
كـه ايـن ذرات   جـا  گيرنـد. ازآن  ها جاي مي كند كه اگر تنفس شوند، در عمق شش توليد مي

كـه بـه    كننـد تـا هنگـامي    ها تشعشع مي اي دارند، مدت زيادي درون شش عمر طوالني نيمه
گيري ميزان تشعشع آن ذرات بـر   پلوتونيوم بر سر اندازه ةشهاي ديگر بدن بروند. مناق بخش
هـا   توزيع ذرات پلوتونيـوم در شـش   ةنحو ةهايي دربار هاي ريه بود. اين مطالعه فرض بافت

 يـع (توز »گداختـه  هـاي  لكه« مدل ميان ي پلوتونيوم انتخاب اصلي در مجادله مسئلةداشت. 
آلفـا) و مـدل    ةكننـد  عنوان سـاتع  پلوتونيوم بهبر نگاه به  ها در شش، مبتني يريكنواخت ذرهغ
بر فرض شباهت پلوتونيـوم بـا    ها در شش، مبتني (توزيع يكنواخت ذره» هاي گداخته شش«

بر مدلِ توزيع يكنواخت، عدد تـابش متوسـط هـر ذره در سـال بـر هـر        راديوم) بود. مبتني
هاي گداخته، اين عـدد   ل لكهكه در مد بود، در حالي rem 0.0002متر مربع از ريه برابر  سانتي
بود. پس اگر ريسـك سـرطان    rem 3000هاي نزديك به ذره برابر  و در بافت rem 500برابر 

با دوز تشعشع نسبت مستقيم داشته باشد، ريسـك سـرطان ميـان دو مـدل بسـيار متفـاوت       
مـدل  تر از  ها) بسيار بيش (توزيع نايكنواخت ذره» هاي گداخته لكه«شده است و در مدل  مي

 1970و  1960هـاي   هـا) بـود. در اوايـل دهـه     (توزيـع يكنواخـت ذره  » هاي گداخته شش«
تـر از آن بودنـد كـه     ) پلوتونيوم در دوزهاي كم كـم toxicityبودن ( هاي مربوط به سمي داده

هـا بسـيار    طور موثق تقريب زد. در بهترين حالت، داده پذيري بالقوه را به بتوان ميزان آسيب
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كار صنعتي با پلوتونيوم به استانداردهايي نياز بود. اسـتانداردهاي   ةاما براي اداممبهم بودند. 
ICRP  وAEC به عـدم قطعيـت درسـتي آن      بر مدل توزيع يكنواخت (با اخطار راجع مبتني

 ايـن . داد مـي  نتيجـه  صـنعت  در پلوتونيـوم  از اسـتفاده  در را تـري مدل) بودند كه خطر كم
) و جـان گـوفمن   Arthur Tamplinبرخي مانند آرتور تمپلين ( ؛تندداش مخالفاني استانداردها

)John Gofman (تري  تر استفاده از مدلي است كه خبر از خطر بيش ايمن راه كه بودند معتقد
آن  ةكاركرد دوگان ةرا نتيج AECها اين رويكرد  يعني مدل توزيع غيريكنواخت. آن ،دهد مي

دانسـتند.   مي ،پلوتونيوم صنعت) regulation( تنظيم در هم و) promotionنهاد، هم در ارتقا (
يـوم در نقـش   صنعت پلوتون يارتقا در خود حمايتي نقش نفعبه AECها،  آن نظر به ،بنابراين

هاي درگيـر در صـنعت پلوتونيـوم، خيانـت كـرده       تنظيمي خود، يعني حفاظت از تكنيسين
)، ايـن تمپلـين و گـوفمن بودنـد كـه بـه       AECطـرف مقابـل (يعنـي     بـا ادعـاي  است. اما 

 هـا در قضـاوت   بـودن آن  اي شد كـه ضدهسـته   زيرا ادعا مي ،علمي متهم شدندمسئوليتي  بي
  !است بوده اثرگذار شان علمي

  
  وميپلوتون مورد ريتفس 2.3
 يفشـارها  حـال درعـين  و دانـيم  نمـي  زيادي چيز زنده هاي ارگانيسم در اي مادهاز اثر  وقتي

چـه   آنشـوند.   ها وارد مـي  ، ارزشاستدانستن آن  يبرا ياديز سياسي ي،اقتصاد ي،اجتماع
قـدر كـم    هاي موجود درمورد رفتار پلوتونيوم در آن زمان آن واضح است اين است كه داده

كردنـد. نتـايجي كـه بعـداً      گيري مهيـا مـي   ها در تصميم بودند كه زمينه را براي ورود ارزش
 يـع مدل شـش گداختـه (توز   ها، يافته ينا به كند. باتوجه يد ميدست آمد اين مطلب را تأي به

تـر   بـيش  داد، بر ضرورت احتيـاط  تر نشان مي بايست خطر را جدي در واقع مي) يكنواخت
زيـرا   ؛كـرد  تري را براي سالمت افراد تضمين مي امن بيش ةرو، حاشي كرد، و ازاين تأكيد مي

 را شدههاي تابش قدري شديد است كه سلول شده از ذرات پلوتونيوم به تشعشع آلفاي ساتع
 غيريكنواخـت،  توزيـع  مـدل  در درمقابل،. كند وارد آسيب ها آن به صرفاً كه اين نه كشد، مي

تومور منجـر   ةكه به توسعد شومتأثر  يقيسلول به چنان طر يك يكيژنت ةماد كه اين احتمال
تر  شود، بسيار كم يكنواخت توزيع ميطور  بهدر آن تابش مقدار شود، در مقايسه با حالتي كه 

تر است. واضح است كه  تخميني در مدل توزيع يكنواخت بيشخطر درنتيجه،  ؛خواهد بود
زايـي فرضـي نامناسـب بـوده اسـت       خطي ميـان دوز تـابش و سـرطان    ةفرض وجود رابط

)Longino 1983 a: 11-12نقض شده است: يرز ةسازند ةتوان گفت كه قاعد ). در اين مثال مي  
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 - )R1هـايي انجـام    اي شـيميايي آزمـايش   بار ماده قتي براي كشف آثار مفيد و زيان) و
هـا   دادهگيـري از   هـاي ضـروري و در نتيجـه    در تعيين نـوع آزمـايش  نبايد شود  مي

  .باشد بار وجود داشته سوگيري نسبت به آثار مفيد يا آثار زيان
سـازنده   قيـود  و هنجارهـا  طبـق «: كنـد  مـي  اشاره صورت اين به مطلب اين به النجينو

 ريـه  بافت در راديواكتيو پلوتونيوم رفتار به  راجع اطالعات بر ها بايد مبتني انتخاب ميان مدل
 ةمناقشـ ). ibid.: 14( »گرفـت  مـي  صـورت  انتخاب ياطالعات ينچن يابدر غ يدو نبا بود مي

شـد.   ها يافت مي هاي اندكي براي پشتيباني مدل حالي شدت گرفته بود كه دادهدر يومپلوتون
 يعلم جماعاروندهاي علميِ رسيدن به ر داي  هاي زمينه موردكاوي، ارزشچنين، در اين  هم

 يانـرژ  ةبرنامـ  يرارا وضع كنند، ز ييمجبور بودند استانداردها AECو  ICRPاند:  اثر گذاشته
). بنـابراين،  .ibidروي بـود (  فهم ناقصِ عوارض احتمالي آن، درحال پيشباوجود  ي،ا هسته

  اي زير اخذ شد: ارزش زمينه ةساي رسد اين تصميم در نظر مي به
 - )C1 (د كه بـه   ترين زمان ممكن از علم نتايج فناورانه بهتر است در كوتاهاي پديد آور

  . دشوو ... منجر  ،افزايش رفاه، قدرت اقتصادي، قدرت نظامي
 نفـوذ  واحد فعاليتي بر توأمان اي ينهسازنده و زم يها ارزش ي،موردكاو يندر ا بنابراين،

 تعـارض  نيـز  و موجـود  اطالعـات  كمبود جهت اي، به هاي زمينه داشتند، و سرانجام، ارزش
  .كردند جا جابه را علمي هاي ارزش ها، نقش
  
  هاي جنسي مورد هورمون 3.3
هـاي   فيزيولـوژيكي، ماننـد ميـزان ترشـح هورمـون      هاي ويژگي بر  تكيه با انسان رفتار تبيين

 اين در. است شده تقويت شدتكه در قرن بيستم به مختلف يا ساختار ژنتيكي، سنتي است
هاي فيزيولوژيـك افـراد، پـيش و پـس از تولـد، و       ويژگي ةشود تا با مطالع سنت تالش مي

مطالعه و آزمايش روي برخي حيوانـات رفتارهـاي مختلـف انسـان ماننـد خشـم، حسـد،        
ي بـه رفتـار،   از چنـين رويكردهـاي  نمونـه  رفتارهاي جنسي، و غيره تبيين شود. طبـق يـك   

شـود. در   هاي جنسي (اندروژن و استروژن) دانسته مي رفتارهايِ زن و مرد متأثر از هورمون
هـا در   ها در زنـان و مـردان و ترشـح متفـاوت آن     اين رويكرد، توزيع متفاوت اين هورمون
گيري رفتارهاي مردانه و زنانه دانسته شده اسـت.   دوران جنيني علت يا عامل مؤثر در شكل

) aggression» (گـري  پرخـاش «تستوسـترون بـا    ةرابط بررسي چنين مطالعاتي معروف ةننمو
دارد، و  يممسـتق  ةگري با سطح تستوسترون در بـدن رابطـ   كه ميزان بروز پرخاش است؛ اين
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اي پـا را از   گرترند. عده يش از زنان است، مردان پرخاشچون سطح تستوسترون در مردان ب
بـر   برخي مناسبات اجتماعي مربوط به زنان و مردان را نيز مبتنـي گذارند و  اين هم فراتر مي

  ibid.: 12.(7كنند ( اين نتايج تبيين مي
  

  هاي جنسي تفسير مورد هورمون 4.3
تفاوت رفتاري زن و مرد بـا انتقـاداتي مواجـه شـده اسـت. برخـي از       رويكرد به تبيين  اين

 حيوانـات  در رفتـار ــ   تستوسترون ةرابط ةدهند هاي نشان آن از دادهكه در  معتقدند نِامنتقد
هـاي وضـعيت    مـرد و تفـاوت  ــ   زن رفتـاري  هـاي  تفاوت تبيين به ها انسان و آزمايشگاهي

به رفتار انسـان    كه معموالً افرادي كه راجع اينديگر  ؛است شده ) اجتماعي حركتجايگاه(
و خود آن  كنند، يها استفاده م و از آن ها را از دانشمندان تجربي اخذ كنند اين داده مطالعه مي

انـد. ايـن يعنـي     دهكـر ن انسان اجتماعي هاي نقشبارة هايي در گيري بي، نتيجهدانشمندان تجر
بـروز   يزن اجتماعي هاي تبيين كنند. در ها ارائه مي هافراد فوق تفسير خاصِ خودشان را از داد

 ماننـد  رفتارهـايي  بلكه شود، نمي خالصه طلبي جنگ مانند رفتارهايي در صرفاً گريپرخاش
شـود. ايـن درحـالي اسـت كـه در       و هـوش نيـز بـه آن نسـبت داده مـي      ،استقالل ت،ئجر

شـود.   اسـتفاده مـي  » مبـارزه بسـامد  «گـري صـرفاً از متغيرهـايي ماننـد     ش گيري پرخا اندازه
در جوامـع   يتموفق ةكنندفراهم و انساني مطلوب صفات عنوانبه رفتارها اين ديگر، ازسوي
پـل زده   يمنزلـت اجتمـاع   يـا  يـت رفتـار و موقع  يـان م ين،. بنابراشوند يمطرح م يزن يانسان
دان وضع كه در آن مر ،)يالديم 80 ةده(در  غربي جوامع كنوني وضع از سرانجام،. شود مي

  ).ibid.: 12-13( شود مي گرفته بهره نظريه اين بر تأييدي عنوان مسلط را دارند، به
ـ ،طبق نظر النجينو ، )Elizabeth Adkinsابـت اَدكينـز (  اليز ةبا ارجاع به كارهايي مانند مقال

ــ   ها و تفاوت رفتـاري زن  اي ميان سطح هورمون گيري چنين رابطه نتيجهاز شواهد موجود 
)، و .ibid( انـد  يـل دخ ها گيري يجهنت ينبار در ا ارزش ييها فرض يراز ؛كنند مرد پشتيباني نمي

گري در جوامع  پرخاش«يا  ،»گري رفتاري مردانه است پرخاش« كه ينمانند ا هايي گيري يجهنت
شـناختي متعـين    طـور زيسـت   گري به پرخاش«، يا »مرد است ةانساني و حيواني مبناي سلط

مبنـايي تجربـي    »اجتماعي مردان امري طبيعي و گريزناپذير اسـت  ةو درنتيجه سلطد شو مي
 ةتيجـ ندارند. درواقع، اين رويكرد استدالل پنهاني در خود دارد كـه در آن در رسـيدن بـه ن   

توان اسـتدالل پنهـان مـوردنظر در     بار بهره گرفته شده است. مي هايي ارزش مدنظر از فرض
  د:كربندي  صورت زير صورت اين موردكاوي را به
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 استدالل (ب)

 هـا دارد  آن يطلب با جنگ يميمستق ةرابط ها موش بدن در تستوسترون هورمون سطح. 1
 )مقدمه(؛(مدل خطي)

 در تستوسترون هورمون سطح باالتربودن جهتهاي نر به موشتر در  طلبيِ بيش جنگ. 2
 )1( ؛است ماده هاي موش به نسبت ها آن

 )مقدمه( ؛ستها انسان رفتار به تعميمقابل حيوانات رفتار درموردنتايج اخذشده . 3

 هـا  آن در تستوسـترون  هورمـون  سـطح  باالتربودن جهت تر مردان به طلبي بيش جنگ. 4
 )3 و 2( ؛است زنان به نسبت

 )مقدمه( ؛گري است طلبي معيارِ پرخاش جنگ. 5

 )مقدمه( ؛اند طلب مردان بيش از زنان جنگ. 6

 )6 و 5( ؛گرند مردان بيش از زنان پرخاش. 7

 )مقدمه( اند؛ گري مصاديق ديگر پرخاشو هوش  ،ت، استقاللئجر. 8

 ؛شوند يها م آن ةگري موجب سلطه و درنتيجه برتري دارند مصاديق مختلف پرخاش. 9
 )مقدمه(

 يعـي سـلطه) طب  يـا ( يبرتر ينا .اند برتر از زنان ها يژگيو ينداشتن ا ةواسط مردان به 
 )9- 7. (دارد شناختي يستز ةيشاست، چون ر

 شده حاصل ها موش روي بر شدهذكر يِمطالعات تجرب ة) اين استدالل درنتيج1( ةمقدم
 نظـر بـه  بگذريم، كه مقدمه دو اين از. آيد مي دستبه تجربه از ظاهر به يز) ن6( ةمقدم. است

انـد.   وارد شـده  ييهـا  ارزش ةساي در كه اند ناموجه هايي فرض واجد ديگر مقدمات النجينو،
ـ طلبـي، جر  نمونه، اين فرض كـه جنـگ   رايب هـاي صـفت    و هـوش جلـوه   ،ت، اسـتقالل ئ

طور است ايـن   ت. هميناي نيس تجربي ةبر هيچ داد )) مبتني8) و (5هاي ( مقدمه(اند  واحدي
مراتبي مشـخص   اي كه موفقيت فرد با موقعيت وي در ساختار اجتماعي سلسه ارزش زمينه

دوم اسـتدالل، يعنـي فـرض     ةاستدالل لحاظ شده اسـت. مقدمـ  از ) 9( ةو در مقدمد شو مي
شـده بـر روي حيوانـات بـه انسـان، ظـاهراً فرضـي         هاي انجام درستيِ تعميم نتايج آزمايش

از  وافريسازي حيواني در تحقيقات فيزيولوژيك فهم  زيرا استفاده از مدل ،نيست بار ارزش
توانـد   اعمـال ايـن فـرض مـي     ةاما قلمرو و نحـو  ؛فيزيولوژي انسان را ممكن ساخته است

 ةبـه مطالعـ   توانـد  يمـ  يزيولوژيف ةمطالع توان گفت روش چراكه لزوماً نمي ،بار باشد ارزش
ندارنـد.   مسـتقيم  تجربي شاهد ها فرض اين از يك هيچ النجينو، نظر يم يابد. بهتعم يزرفتار ن
  گرفته شده است: يدهناد يرز يعلم ةموردكاوي قاعد اين در كه رسد مي نظربه ،ينبنابرا
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 - )R2 (هـاي تجربـي پشـتيباني     علمي يا بايد با داده تحقيقدر  مورداستفاده هاي فرض
 ) باشند. دفاعكم قابل دست يا( صادق منطقي يا مفهومي طور شوند، يا به

ـ  يـت شـرط كفا  تـوان  يسازنده را م ةقاعد اين  اسـت  ممكـن دانسـت. هرچنـد    يتجرب
انـد.   ) قطعاً ناموجهR2از ( يتخط دليلبه اما باشند، صادق استدالل در شدهمطرح هاي فرض
  ناموجه خواهد بود. يزكار ن ةيجپس نت
ـ   ةمقدمـ  جز(به فوق استدالل هاي فرض اما يـق، در  و از آن طر يدوم) در فرهنـگ غرب

 شـوند  مـي  تعيـين  هـا  ارزش بـا  رو، آناند، و از شده ينهدانشمندان نهاد يمفهوم چهارچوب
)ibid.: 12-13,15 .(خط  ةمقدم در ضمن،در) استدالل) اين فرض نيز وجـود دارد كـه    3دوم

 »خوديم فيزيولوژي زنداني ما« و ندارد، كنترلي آن بر خود كه گيرد مي شكل اي گونه انسان به
)Longino 1987: 58 .(تـوان  مـي  را مقـدمات  اين پسِ در نهفته هاي ارزش كه رسد مي نظربه 
  :كرد فهرست زير صورت به

 يوانـات مشـابه بـا ح   طريقـي بـه  كـه  شود مي انجام خوبيبه زماني انسان رفتار تبيين - 
 ويژه(به حيوانات ساير با مقايسه در انسان بودنخاص مسئلةو در آن،  يردصورت گ
 )C2( ؛نباشد مطرح) انسان مختاربودن

 و شـود،  مـي  مشـخص  جامعـه  مراتبـي سلسله ساختار در شجايگاهفرد با  موفقيت - 
 )C3باالتر خواهد بود. ( يو جايگاهباشد،  تربيش فرد) dominance( تسلط هرچه

 يـا دانشـمندان (  ةجامعـ  به مربوط اجتماعي ارزشگفت كه  توان ي) مC2( ارزش بارةدر
 خـاص،  طـور  نيز ارزشي مردانـه اسـت و بـه    )C3( 8متوسط ...) است. ةطبق دانشمندان مرد

  :دهد مي نتيجه را زير ارزش
  )ˊC3. (است طبيعي اش كامالً مرد جنس برتر است و برتري - 

 موفقيـت  تـا  شـده  موجب كه است بوده) ˊC3( به بنديپاي رسد مي نظربه حتي درواقع،
تسلط) نسبت داده شود. حال  يعنيمردانه ( يا ) به مشخصهC3) در (يبرتر محصول عنوان (به
اند. واضح اسـت   ها شكل گرفته ارزش ينا ةيكه مقدمات استدالل چگونه در سا يدد توان يم

 ةي) هـم در سـا  8) و (5) شكل گرفته اسـت. مقـدمات (  C2( ةدر ساي ) استدالل3( ةكه مقدم
)C3) و (C3ˊو  شـوند  يدانسـته مـ   يتكه نوعاً هم موجب موفق يصفات يراز ،دان ) شكل گرفته

اند. اين براي رسيدن به  ترين صفت مردانه دانسته شده مصاديقي از شاخص مردانه يهم صفات
 نظـر  كـامالً الزم بـه   اسـت  يعـي طب يسلط آنان امـر مردان و ت ياجتماع جايگاهاين نتيجه كه 

  گرفت. يجه) نتC3ارزش ( ةعالو) به8) و (5از مقدمات ( توان يم يز) را ن9( ةمقدم. رسد مي
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) Longino and Doell 1983اي ( شـناس مطالعـه   راه روث دل زيسـت  هـم به النجينو خود
 در اندروژن هورمون نرمالِ از تركم يا تريشسطح ب ةابطرروي شده  به تحقيقات انجام  راجع
 يمشـابه  يجآن، بـه نتـا   ةنتيجـ افراد انجام دادند كـه در  يتياز تولد) و نقش جنس يش(پ بدن
 هـاي  يژگـي سـطح هورمـون انـدروژن و و    يـان م يخطـ  ةرابط وجود كه تحقيقاتي: يدندرس

كـه   نخسـت ايـن   :دارنـد  اشـكال مختلف  يها اند از جنبه داده يجهزنانه در فرد را نت يتيِجنس
پذيرنـد.   دانشمندان در اين تحقيقات دربرابر نقد آسـيب  ةهاي مشاهد شناسي ها و روش داده
ديگـر   ؛كند ها باز مي ازاين بيان شد، اين مطلب زمينه را براي ورود ارزش پيشكه  گونه همان
فـرض   يـن دارند، كه در ا) androcentric( مردمحور سوگيري وضوح كه آن دانشمندان به اين

) وجـود دارد و در تخصـيص رفتارهـاي    gender) و دو جنسـيت ( sexكه تنهـا دو جـنس (  
گرايي مؤنـث   جنس به كودكان پسر و دختر در تصور كاريكاتوري از هم هشايسته و ناشايست

داخلي دانست) و  ةمترشحعدم تعادل در عملكرد غدد  ةنتيجكه بايد اين پديده را صرفاً  (اين
هـا   جاست كه اين فـرض  دهد. نكته اين در فرض برتري مردان در رياضي خود را نشان مي

هـايي   كند، و نه فرض ها را پشتيباني مي يك از آن مبنا هستند: نه شواهد تجربي هيچ كامالً بي
 اي ينهرا متأثر از ارزش زم ها ينا توان ي. مصادق مفهومي لحاظبه يا ناپذيرند بديهي و مناقشه

)C3ˊاسـتنتاج   ةواسط چه آن. كردند مي متأثر ها را دادهتوصيف  شيوةها  اين فرض 9.) دانست
هاي فوق دانست. مدل  توان آن را مظهر فرض مدل خطي بود، كه مي بود يهها به فرض از داده

دادن  هاي پيش و پس از تولد و نشان راه دارد كه بين سطح هورمون هم بهخطي اين فرض را 
 تـوان  مـي اين را نيز طرفه وجود دارد ( علي مستقيمِ يك ةهاي شناختي رابط يترفتارها و قابل

  .)دانست C2از متأثر  نوعي به
 آشـكار  هـا  داده كمبود از ناشي) ignorance( »جهلِ« ،مذكوراستدالل  هاي فرض درمورد

هـا مـبهم اسـت؛ يعنـي روشـن       ) فرضnon-factualواقعِ (  به  يرمعطوفغ ةمشخص و نيست
 دليـل  آن بـه  اين. است بوده مؤثر دادهكمبود هاي فوق مثالً  گيري فرض نيست كه در شكل

 ،كنند هاي مفهومي عمل مي مسلط جامعه مانند صدق گروه افراد براي ها فرض اين كه است
جامعـه   و طبيعـت  ،هاي نژادي و طبقـاتي  مردانه و زنانه، اختالف طبيعت ةهايي دربار فرض

)Longino 1983: 15افـراد [يـك    ةكه هم را هايي ارزش«گويد كه  ). النجينو در اين مورد مي
 فــردبهمنحصــر يهــا ارزش« كــه يدرحــال ،»انــد يئنــامر كننــد مــيگــروه يــا جامعــه] بــاور 

)idiosyncratic] (شوند دفع مي] و ندآشكار) «Longino 1992: 334 كـه  شود  مي). اين موجب
جـدا كـرد.    )R2(بر فعاليت علمي ماننـد   ناظر ةهاي سازند را از ارزش ها سهولت آن نتوان به

ورود  ةهـا انـدك شـدند زمينـ     ازايـن اشـاره شـد، هرگـاه داده     پـيش كه  گونه همانچنين،  هم
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هرحال چنين  به »جهل«هاي جنسي نيز  هورمون درمورداي مهيا شده است.  هاي زمينه ارزش
هـاي فـراوان ميـان انسـان و      قتي باوجود اختالفپرسد كه و اثري گذاشته است. النجينو مي

عنوان شاهد براي توجيه استفاده از  كافي به ةحيوانات در سيستم رفتاري و ساختار مغزي داد
تواند فرض  اي چه چيزي مي هاي زمينه جز ارزش هاي حيواني در انسان وجود ندارد، به مدل

  .).ibidمجازبودن اين استفاده را تبيين كند؟ (
 ةسـازند  ةهـاي جنسـي، قاعـد    سرانجام، در تبيين اختالف رفتاري زن و مرد با هورمون

)R2( كـار نيـز    ةشده ناديده گرفته شده اسـت، و نتيجـ   ايِ نهادينه هاي زمينه ارزش ةواسط به
شناسي  روش«يا » طراحي ناقص پژوهش«زعم النجينو، ناشي از  ناموجه است. اين مطلب، به

هـاي   اي داريم كـه ارزش  نمونه ،). بنابراينLongino 1992: 336است (بوده » آماري نامناسب
النجينو كشف ايـن   10اند. هاي سازنده را كنار زده اي در كار علمي اثر گذاشته و ارزش زمينه

  )..ibidداند ( هاي فمينيستي مي را از كارهاي خوب ناشي از تالشنمونه 
» جهل« مسئلةكند كه موضوع صرفاً  برد و بيان مي نقد خود را از اين هم فراتر ميوي اما 

قضـاوت  ر دتوانـد   بلكه اساساً اين است كه انتخاب يك مدل حتي مي ،نيست  داده كمبودو 
ها نيز تأثير بسيار داشته باشد. بنـابراين،   تفسير آن ةها و نحو ) دادهrelevanceبودن ( طدر مرتب

تنهـايي برتـري يـك مـدل را بـر ديگـري نشـان دهنـد.          ها بتواننـد بـه   چنين نيست كه داده
مالحظـات   ةسـاي  در هـا  آن انتخـاب  امـا  نيسـتند،  هنجاريها  مدل ينهرچند ا ديگر، ازسوي
  ).Longino 1978: 59( پذيرد يصورت م يهنجار
  

  النجينو ديدگاه نقد و ارزيابي. 4
ها در  ارزش جايگاه درخصوص النجينو نهادپيش كه پردازيم مي پرسش اين به بخش اين در

 اوشد،  يانب ينوالنج يدگاهمورد د در دومچه در بخش  موجه است؟ طبق آن يزانعلم تا چه م
 علـم  ةسـازند  هـاي  ارزش در ياثرگـذار  يـق از طر اي ينهزم يها باور است كه ارزش ينا بر
هـا بـه علـم     كـه منفـذ ورود ارزش   جـا  ازآن و گذارند مي اثر علمي فعاليت در يدرون طور به

هـا بـه علـم وجـود دارد،      نيسـت و همـواره امكـان ورود ارزش    انسـداد  االصول قابـل  علي
 ينـو اسـت. النج  يعيطب يامر يراز ؛دانست »بد« توان نمي را علم از بخشي هر باربودن ارزش

داشـته باشـد، و هنـوز بـه      يحيصر يالتزامات ارزش تواند ي... فرد م«: كند مي بيانباره  ايندر
 چـه  آن بـر  بودن علم، عـالوه »بد«و » خوب). «Longino 1987: 56» (بپردازد خوبانجام علم 

 ايِ ينـه زم هـاي  ارزش بارةبحث در ةواسطبه يدبا كنند، يآن را مشخص م ةسازند هاي ارزش
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 يكـه دانشـمند بـرا    يمبـدان  يرا علمـ  بـد اگر علم  ،ينومطرح مشخص شود. طبق نظر النج
زند، چنـين نيسـت كـه بتـوان      ها مي اش دست به تغيير يا الپوشاني داده يشخص يها ارزش

كار رها از ارزش است. اساساً تباين علم  فتد حاصلِا گفت در مواردي كه چنين اتفاقاتي نمي
طوركه  )، و همانLongino 1983: 15-16لوحانه ترسيم شده است ( بسيار ساده علم خوب /بد

هـاي   سـهولت ارزش  توان بـه  نمي وينظر  در بررسي موردكاوي النجينو به آن اشاره شد، به
  ).ibid.: 9كرد (اي جدا  هاي زمينه سازنده را از ارزش

هـاي سـازنده و    در چگـونگي ايفـاي نقـش ارزش    ينوالنج يدگاهد يتكل رسد يم نظر به
موافـق   اوش از ديـدگاه  قبول است. اما با دو بخ اي به علم قابل هاي زمينه امكان ورود ارزش

و » علــم بــد«: نظــر وي درخصــوص كنــيم مـي تمركــز مهــا  آننقــد خــود را بــر نيسـتيم و  
  اي. هاي زمينه هاي سازنده از ارزش ناپذيري ارزش تفكيك
  
  است؟ بد يعلم چه 1.4
اي به علم امري طبيعـي اسـت و    هاي زمينه ازاين بيان شد كه براي النجينو ورود ارزش پيش
نقد  ياست. برا تعيينقابل مطرح ايِ زمينه هاي ارزش ارزيابي با »بد« و »خوب« علم رو، ازآن

علم  منتقدان ي. طبق نظر اندرسون، برخگيريم ياندرسون كمك م يزابتاز نظر ال يدگاه،د ينا
 شـناختي  هـاي  شـيوه مشـروع و   شناختي هاي شيوهباورند كه  ينبر ا ينيستو دانشمندان فم

 يكه هـر نـوع اثـر    يستن ينوجود دارد و چن علم در ياجتماع يها ارزش اثر درنامشروعِ 
 توليد به منجر كه اند هايي سوگيري شوند مي وارد علم به كه هايي ارزش يمشروع باشد. برخ

 سـوگيري  پـارادوكس  تـا  شود گذاشته بايد تمايزي چنين او، نظر از. شوند مي علم در خطا
)the paradox of bias (بار به دو طريق هاي ارزش طبق نظر اندرسون، فرض 11.شود برطرف 
  :شوند قلمداد نامشروع رو ازآن و كنند يجاداختالل ا يعلم يتدر فعال توانند يم يرز

گيرنـد و مشـكل دور    خواهـد ثابـت شـود فـرض مـي      كه آن چيزي را كه مي  زماني - 
)circularity (؛آورند مي وجودبه 

  .كنند مي منتفي را) شان شناختي بخش(در  خود كه امكان تشخيص خطابودنِ زماني - 
 دارد وجود توافق اين امروزه. بارند بار مانند شواهد نظريه هاي ارزش اول، فرض مورد در

اي را تأييـد كنـد،    باربودنِ شاهد مانع از اين نيست كه آن شاهد نظريـه  نظريه كلي طوربه كه
در مـورد دوم نيـز مـثالً     ؛باشد گرفته فرض شود تأييد است قرار كه را چيزي آن كه آن مگر

 در زنان كه را مردمحور باورِ اين كشف امكان كه باشند اي گونههاي فمينيستي نبايد به ارزش
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 كننـد حـذف   سـره  تجربـي) يـك   يامكـان  عنـوان بـه (صرفاً  ترند ضعيف رياضيات انجام
)Anderson 2011: sec. 6; Crasnow et al. 2015: sec. 6.3كـه در   يتيدو وضع ينا به). باتوجه
  :داد نهاديشرا پ يرز ةدو قاعد توان يم وند،ش يم بدمنجر به علم  اي ينهزم يها ها ارزش آن

 را نظريـه  آن خـود  طريقـي بـه  كـه  باشند اي گونهبه نبايد نظريهمطرح در  هاي فرض - 
 )R3( ؛بگيرند فرض

 خود خطابودن تشخيص امكان كه باشند اي گونهبه نبايد نظريهمطرح در  هاي فرض - 
  )R4. (كنند منتفي را) شان شناختي بخش(در 

 النجينو ديدگاه با اندرسون توسط شدهمطرح موارد كه گفت توان مي اختصار به جااين تا
 يبرابر يط(در شرا يعلم هاي يهنظر ةمقايس براي نيز النجينو نظر از يراز ،نيستند تعارض در
ها را  پسِ آن ايِ ينهزم يها ارزش يد) بايتجرب يتكفا ويژهسازنده، به يها ها از نظر ارزش آن
 هـا  ارزش يهـا و رد برخـ   ارزش ةمقايس به مربوط نوعي و دو اصل فوق نيز به، دكر يسهمقا

زيرا  ،علم باشند ةسازند هاي ارزش جنس از مذكوردو ارزشِ  اين رسد يم نظربه اما. هستند
 از شـدن كـاذب (و دور  ةرسد كه عدم رعايت موارد فوق احتمال رسيدن به نظريـ  نظر مي به

 از بسـياري  شـود  موجـب  توانـد  ي) مـ R3( يتعدم رعا .دهد مي افزايش شدتبه را) صدق
امـن   ةكـاذب حاشـي   هـاي  نظريه براي) R4( رعايت عدم و بنمايند، موجه كاذب هاي نظريه

 درمـورد  يينها يمهنوز تصم صورت، . دراينندشون بطالا يتا با شواهد تجرب كند يدرست م
  .اي زمينه هاي ارزش نه شود، مي اخذ سازنده هاي ارزش بهباتوجه نظريه بدبودنِ يا خوب
 اسـت  كـه النجينـو نيـز بيـان داشـته      گونـه  همـان كـه   كنـيم   اضافه نيز را توضيح اين

)Longino 1983: 7 طـور   انـد. بـه   مـبهم » روش علمي«و » فعاليت علمي«)، اصطالحاتي مانند
كنيم ممكن است منظور آن چيـزي باشـد كـه درعمـل علـم       وقتي از علم صحبت مي ،كلي

شناسان علم است، يا  و روان ،شناسان علم ن علم، جامعهامورخ ةشود و موردعالق خوانده مي
شود، كه  شناختيِ علم تحديد و مشخص مي هاي سازنده و قيود روش آن چيزي كه با ارزش

هـاي   فيلسوفان علم است. حال پرسش اين است كه آيا تخطـي از ارزش  ةتر موردعالق بيش
جـود  و بـد از علم  ياصوالً مصداق كند يا نه؟ آيا سازنده علم را از مسير صحيح منحرف مي

 هـر  كـه  نيسـت  گونـه  ايـن . باشد مثبت پرسش دو هر پاسخ كه رسد مي نظردارد؟ شهوداً به
طور جـدي از   كه به دليل ينرا به ا يزيكه چ رسد يم نظربه و باشد، علم خوب از مصداقي

اي كـه كفايـت    . مثالً نظريهتوان علم بد دانست مي هنجارهاي مقبولِ علم تخطي كرده باشد
شـود.   يقبولمعلميِ  ةتواند نظري باشد يا اصولِ بنيادي آن ناسازگار باشد نميتجربي نداشته 
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 ةواسـط  هـاي سـازنده بـه    هـا ارزش  كـه در آن را، هـاي النجينـو    رسد موردكـاوي  نظر مي به
تـوان   نيز مـي  ،شوند اي زير پا گذاشته مي هاي زمينه خود و ورود ارزشيي اكاردادن  ازدست

هـاي النجينـو    و سـاير مثـال   ،كه در موردهاي فوق اين صخصو بهدانست؛  مصداق علم بد
را بـا كـاهش اثـر     او ةهـاي مورداشـار   ، گذشـت زمـان ضـعف   )Longino 1983 به بنگريد(

هاي تجربي كاسته است. پـس شـايد بتـوان     افزايش داده ةواسط به ويژه بهاي  هاي زمينه ارزش
كنند و  تري نقش ايفا مي قاطع نحو بهدر آن هاي سازنده  را علمي دانست كه ارزش علم خوب

النجينو، آن سري كه حـداقلِ   ةدر طيف مورداشار، شوند اي مي هاي زمينه مانع از ورود ارزش
). در Longino 1983: 13( اي و فعاليت علمي در آن وجـود دارد  هاي زمينه تعاملِ ميان ارزش

هم ندانيم،  كه چنين امكاني نباشد بايد پذيرفت كه اگر حاصلِ كارِ علمي را علم بداوضاعي 
مانـد كـه اساسـاً آيـا      . البته هنوز اين اشكال باقي ميبدانيم) immatureبايد آن را علم نابالغ (

اي تفكيك كرد؟ اين اشكال در بخش بعـد   ي زمينهها هاي سازنده را از ارزش شود ارزش مي
  12شود. پاسخ داده مي

  
  ناپذيرند؟ اي تفكيك هاي زمينه هاي سازنده از ارزش آيا ارزش 2.4

هـاي   كنـيم. از نظـر ليسـي، ارزش    براي پاسخ به اين پرسش از ديدگاه هيو ليسي استفاده مي
 نـد ا خـوب بـاور و علـم    ةمشخص و كنند مي كمك علم) impartiality( طرفي بي شناختي به

)Lacey 1999: 15, 45(. رويكردهـا بـه فهـم     ةطرفي هم ارزشي مهم و ضروري براي هم بي
چنين، كيفيـاتي بـراي    هاي شناختي، هم ). اما طبق نظر النجينو، ارزشibid.: 21( علمي است

 از مسـتقل ) epistemic worth( »معرفتـي  بهاي« معيارِ عنوانتوانند به كه مياند  ادعاهاي علمي
  ).ibid.: 213( باشند اعمالقابل فراگير طوربه و زمينه

تواننـد در برخـي    ي هسـتند كـه مـي   هـاي غيرشـناخت   طبق نظر ليسـي، برخـي از ارزش  
 تحقيـق  مختلف زيرا در اهداف ،حساب آيند هاي سازنده به ارزش ءجزتحقيق ي رويكردها

آيد تعيين كننـد (چنـين    حساب مي به» بالقوه مهم« ةنظريچه را  آن توانند ياند، و م شده يهتعب
پذيرد  ر همان حال ميشوند). ليسي د طريقي به آرمان صدق مربوط مي هايي احتماالً به ارزش

تواننـد معيـاري بـراي     اي نمي هاي زمينه تنهايي و مستقل از ارزش هاي شناختي به كه ارزش
هاي شناختي  ارزش كه گيرد بهاي معرفتي باشند. از همين مطلب است كه النجينو نتيجه مي

هـاي   ارزشنظـر ليسـي،    حالي است كه بهدر ين. ايستندن پذير اي تفكيك هاي زمينه از ارزش
 شـدند،  مشخص شناختي هاي ارزش وقتي. اند ها معيار قطعي شناختي تنها در پذيرش نظريه
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هـا در پـذيرش (يـا عـدم پـذيرش)       طرفي علم، سـاير ارزش  پس، با عنايت به لزوم بي ازآن
كه  اند هايي هاي شناختي ارزش ). بنابراين، ارزشibid.: 213-214كنند ( ها نقشي ايفا نمي نظريه

  شود. توافق ميشان ها بر سر براي پذيرش نظريه
هـاي   هـايش كمـابيش ارزش   كه بررسي شد، النجينو نيز در تفسير موردكاوي گونه همان

 يهـا  سـازنده از ارزش  يها ارزش يكو عدم تفك شمرد، يرا برم ي) مشخصيحاً(تلو ةندساز
 يـن ا يـدگي تن درهـم  يها بوده اسـت، نـه نـوع    تعارض نقش مسئلة جهتبه تربيش اي زمينه
 يتاولو يدها با از ارزش يك كدامشود  ييناست كه تع يكاف يزها ن ها. در تعارض نقش ارزش
 صـورت،  دراين). ترند مهم توافقمورد ةسازند هاي ارزش قاعدتاً البته( باشند داشته تري بيش

  .كند اتخاذ يميچه تصم يددر هر مورد با ينهاد علم ياكه دانشمند  شود يمعلوم م
  
  ها داده ريتفس و يآور جمع در ها ارزش اثر ةمسئل 3.4
ورود  ةنحـو  دادننشـان  بـراي  را ناقص تعين و داده، كمبود، »جهل« مسئلة تنهانه النجينو اما

 كـه  كنـد  مي بيان تر راديكال ديدگاهي در بلكه گيرد، مي خدمتبه يعلم يتها به فعال ارزش
 كننـد  مي نقش ايفاي نيز ها داده تفسير و آوري جمع فرايند در حتي گاهي بيروني هاي ارزش

هـا و كـاهش    حجـم داده  يشافزا با حتياست كه  اي گونهبه عمالً اثرگذاري اين درنتيجه، و
ـ . نيست شدني حذف نيزدانشمندان » جهلِ« هـاي خطـي (بـا     انتخـاب ميـان مـدل    آن ةنمون

  النجينو و دل است كه به آن اشاره شد. ةسوگيريِ مردمحور) و غيرخطي و پيچيد
وجـود  اش  دربـاره دو مالحظـه  امـا   رسـد،  يم نظربه قبولم النجينو مدعاي ينا هرچند

 ،شود اي تنها در برخي علوم ديده مي هاي زمينه اين شكل از اثر ارزش كه نخست اين: دارد
اختيار و اراده، و مانند آن)  هاي آن (از قبيل جنسيت، نحوي با انسان و ويژگي علومي كه به

توان گفـت   ، ميمدعاي ويبه  كه باتوجه دوم اين؛ نداي گسترده نيست سروكار دارند و پديده
لحـاظ قـدرت    داريم كه بـه تر)  دو مدل (يا بيش  اي تبيينِ پديدهبر احوال و اوضاعدر برخي 

هـا نـداريم، مگـر     و هيچ راهي بـراي انتخـاب ميـان آن    اند سان بيني دقيقاً يك تبيين و پيش
هـاي   قبول اسـت كـه مـدل    ها. اين درصورتي قابل هاي پسِ آن مدل توسل به تحليل ارزش

برابر باشند. اما اگر مـثالً يكـي از   » دروني«هاي  انواعِ ارزيابي ةنهادي فوق واقعاً در هم پيش
» درونـي «گاه دليلي  ، آننكندعلم تخطي كند و ديگري چنين  ةها از برخي قواعد سازند آن

براي ترجيح دومي بر اولي داريم. در بررسي موردكاوي دوم النجينو در بخش بعدي ايـن  
  شود. مطلب نشان داده مي
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  هاي النجينو نقد موردكاوي 4.4
او از  گيـري  يجـه و نت تفسـير  در تـوان  يمـ  ينو،النج يدگاهفوق بر د ينقدها به اكنون، باتوجه

  :كرد بازنگري نيز هايش يموردكاو
لزوم اتخاذ  بهو باتوجه )R1در تحقق ( شده به مشكالت مطرح درمورد پلوتونيوم، باتوجه

يكنواخـت توسـط    توزيـع  مدل پلوتونيوم، صنعت در گذاري ياستس يعاجل برا يتصميم
ربط برگزيده شد. شواهد از اين قرار اسـت كـه ايـن انتخـاب در      گذارِ ذي نهادهاي سياست

موانع موجـود در تحقـق    بهباتوجه رسد مي نظر) صورت گرفته است. اما بهC1(ارزش  ةساي
)R1( د:ش زير مراعات مي ةبايست قاعد مي  

بـار   نسبت به برخـي آثـار زيـان    كه درصورتي ،غيرهدر توليد مواد دارويي، صنعتي يا  - 
شـناخته و اعـالم    تاحـدي  هـا  آن مصرفخطر ها جهل وجود دارد، بايد  احتمالي آن

  )ˊR1. (دشو
 نظـر بـه  درنتيجـه، . اسـت  شده گرفته ناديده) C1( اي ينهارزش زم ةساي در قاعده اين اما

كـه در آن زمـان،    دانـيم  يامروز م كه ينا ويژه به ،مورد مصداقي از علم بد است اين رسد مي
ناپـذيري   چنين، در اين مورد تفكيـك  دو مدل اشتباه بوده است. هم هر برمبتني خطر ينتخم

 اي زمينـه  ارزش و) ˊR1( ةقاعـد با تقابل  در كه است بوده ها نقش تعارض جهت ها به ارزش
)C1 (يابد مي بروز.  

هـا   ، ارزشاسـت  كه النجينو بيان داشته گونه همان ي،جنس هاي هورمون درمورد اما
 كـه  كنند مي مشخص را فرضيه از نوعي و كنند مي بريهرا يخاص ةها را به فرضي داده
اي را كه  خوبي تقويت كنند، و نيز، نوع داده بهشاهد  عنوانبه را آن توانند مي ها داده آن
). درواقـع،  Longino 1983: 15(كنند  ميخاصي را مشخص كند تعيين  ةتواند فرضي مي

 ةواسـط  اسـتدالل (ب)، بـه   ةچه قرار بوده ثابت شود، يعني نتيج در اين موردكاوي، آن
)C3ˊ( ةهاي استدالل ظاهر شده است. اين تخطي از قاعد در فرض )R3( نظر  است. به

ها راضي باشند كه بر اين كار علمي، به آن صورت كـه توسـط    رسد كه فمينيست نمي
 ناپـذيري  تفكيـك  مورد، اين در اما. ، عنوان علم خوب بنهنداست النجينو معرفي شده

است.  اي ينهزم يها ارزش بودنمخفي دليلبه اي زمينه هاي ارزش از سازنده هاي ارزش
هـاي   هـا را از ارزش  تـوان آن  هـا مـي   ارزش آن شـدن روشـن  با كه رسد مي نظربهپس 

  دانست.جدا سازنده 
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  گيري نتيجه. 5
چند  يانانتخابِ م يا يعلم ةفرضي يهدر توج كه وضعيتي درگفت  توان يكه م رسد يم نظربه

راه  ،باشـد  داشـته ناقص وجـود   ينو تع ها داده كمبود )يگرمشابه د يطشرا يا( يبرق ةيفرض
 ،يسـت ن ناپذيرانسداد يراه ين. اما اشود ي) باز ميعلم (درون اي ينهزم يها ورود ارزش يبرا

هـا مـانع از ايفـاي نقـش      جديدي يافت كـه پيـروي از آن   ةهاي سازند توان ارزش بلكه مي
هـاي   دهد كه هرگاه ارزش اي در علم شود. موردكاوي النجينو نيز نشان مي هاي زمينه ارزش
 ةبودن فرضي بودن آن توجيه و مصداق علم بد امناسباند ن اي در توجيه وارد علم شده زمينه

اي  هاي زمينه رسد كه اوالً ارزش نظر مي مطرح پس از مدتي مشخص شده است. بنابراين، به
هـم   اي در توجيه هاي زمينه تفكيك نيستند، و ثانياً نقش ارزش هاي سازنده غيرقابل از ارزش

  حداقل برسد. حذف است و هم اين نقش بايد به قابلاالصول  علي
  

  گزاري سپاس
 فنـاوران  و پژوهشـگران  از حمايت صندوق مالي حمايت با است تحقيقي حاصل مقاله اين
 از مالي حمايت براي صندوق اين نوالئمس از). 95838651 شمارة به) (ايران علم بنياد( ايران
كـه مـوارد    علـم  ةفلسف ةاز دو داور ناشناس مجل چنين ؛ همكنيم مي گزاري سپاس طرح اين

  كنيم. مهمي را براي ارتقاي اين مقاله متذكر شدند قدرداني مي
  

  ها نوشت پي
 

آيد، و تعاريف ديگري نيز براي انگارة علم رهـا از   البته اين تعريفي است كه از آثار النجينو برمي .1
كيد و همكارانش، رهابودن علم از ارزش به ايـن معناسـت    وجود دارد. مثالً طبق نظر كين ارزش

هـاي   صدق يا كـذب اسـت و از ارزش   بر شواهد، قابل مربوط است و مبتني كه علم به امور واقع
هـاي مسـتقل و    هـا حـوزه   اخالقي و سياسيِ افراد مستقل اسـت. درواقـع، امـور واقـع و ارزش    

پـذيري واقعيـت از ارزش را    ). چنين تعريفي نظرية تفكيـك Kincaid et al. 2007: 4خودمختارند (
انگارة رهابودن علـم از ارزش اسـت (بنگريـد بـه      توان گفت حداقلِ كند كه مي ذهن متبادر مي به

Putnam 2002.( يسي نيز رهابودن علم از ارزش را بيشدانـد تـا    سازيِ واقعيـت مـي   تر نوعي آرمان ل
هـاي   كنندة ارزش، هدف يا آرمانِ فعاليت چنين، بازنمايي هم«خود واقعيت. طبق نظر او، انگارة فوق 
). Lacey 1999: 1-2(» هاسـت  آمـدهاي آن  والت علـم و پـي  علمي، و معياري براي ارزيـابيِ محصـ  

كه  گونه ريف را آنطور كلي تعا رو، به هرحال در اين مقاله، تمركز بر ديدگاه النجينوست و ازاين به
  دهيم. كند مدنظر قرار مي او بيان مي
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 اي از آن شـرايط اوليـه   ) باشند كـه نمونـه  auxiliaryتوانند فرض كمكي ( هاي فوق مي فرض .2
)initial condition  عمال قوانين علمي است، مانند فرض مربوط به نحوة چينش سـيارات دردر ا (

هـاي كلـيِ    توانند فـرض  قوانين مكانيك نيوتوني، يا مي فضا براي يافتن مسير يك سياره با كمك
همـاني حـاالت    گرايي (يا رد آن) در فيزيك، يا فرض اين متافيزيكي باشند، مانند فرض موجبيت

  شناسي رفتارگرايانه. ذهني و رفتار در روان
بودن  يهاي تجربي و كل واسطة محدوديت داده گر اين واقعيت است كه به مسئلة تعين ناقص بيان .3

توانند آن را متعين كنند، و درواقع، مجموعة مشخصي  هاي مؤيد نظريه نمي هاي علمي، داده نظريه
  كند. شماري) را پشتيباني مي هاي متعددي (و حتي بي االصول نظريه ها علي از داده

كنـد   ن مـي ) مطلب مشابهي را بياKristen Intemannاليزابت اندرسون نيز از قول كريستن اينتمن ( .4
)Anderson 2011: sec. 6.(  

خود تمايل به تعامل با ديگران » ها و رفتارهاي اجتماعيِ گرايش«شود كه زنان در  گاهي تأكيد مي .5
هـاي طبيعـي و نـوع     دارند، برخالف مردان كه فردگرا هستند. اين تمايل در نوع مشاهدة پديـده 

  ها نيز اثرگذار است. ورزي آن علم
  را ببينيد. 10نوشت شمارة  پي .6
نوشـتة اسـتفان    مردسـاالري  اپـذيريِ ن اجتنـاب هايي از اين رويكـرد كتـاب    مثابة نمونه النجينو به 7.

) و رابـين  Lionel Tigerنوشتة ليونل تـايگر (  مقتدر حيوان) و كتاب Stephen Goldbergگُلدبرگ (
 زند. ) را مثال ميRobin Foxفاكس (

  ارزش است به اين دليل است كه نوعي از تبيين را خوب معرفي كرده است. )C2(كه  اين .8
تـوان   جايي وجود دارد مـي  هاي استاندارد و به را كه درمورد زن و مرد رفتارها و ويژگي  مثالً اين .9

هـاي   ) دانست، چراكه پذيرش اين مطلب كه مثالً تسلط و هوشِ رياضي از ويژگيˊC3ناشي از (
  ) سازگار نيست.ˊC3) و (C3نيست با (شاخصِ مردان 

زعـم ايشـان، پيچيـدگي     كننـد كـه بـه    نهاد مي گزيني پيش در اين مورد، النجينو و دل مدل جاي .10
تري را براي  تري دارد كه الزمة هر مدل رفتاري براي انسان است. اين مدل قصدمندي بيش بيش

تـري   ستلزم فرايندهاي مغـزي پيچيـده  دهد، و آن م رفتار انسان در مقايسه با مدل خطي نشان مي
)، و خودرأيي self-reflectionاي مانند خودآگاهي، خودانديشي ( هاي تجربي است كه قاعدتاً با داده

)self-determinationهرحال، اين مدل هم دراصل در ساية ايـن ارزش   ) نيز بهتر انطباق دارد. اما به
تنهـايي آن را   هـاي تجربـي بـه    د اختيار دارد و دادهگيرد كه انسان در اَعمال خو اي شكل مي زمينه

بـار اتخـاذ    كنند. هرچند اين فرضِ اخير هنجاري نيست، امـا بـا مالحظـات ارزش    پشتيباني نمي
  ).Longino 1987: 58-59شود ( مي

گرايانـه در   هـاي مردانـه و جـنس    ها بر اين باورند كه سـوگيري  كه برخي فمينيست توضيح اين 11.
هاي جنسيتي) نقـش دارنـد و    جنسي، و تفاوتويژه درمورد با زنان، مسائل  هاي علمي (به تحقيق
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كننـد   لحاظ معرفتي بد است. اما در همين حال، ادعا مـي  گرايانه، اين ايفاي نقش به داليل تجربه به
طور ضمني ادعا  اند. پس به بخش هاي فمينيستي در پژوهش علمي آگاهي ها و سوگيري كه ارزش

ايـن همـان    ، وعلمي را ارتقا دهندپژوهش  توانند هاي خاصي هستند كه مي كنند كه سوگيري مي
  ).Anderson 201: sec. 4( سوگيري استتناقض 

اي  هاي زمينـه  كه در موردكاوي دوم النجينو به آن اشاره شد، وي نوع ديگري از اثر ارزش چنان .12
 شود. طور ضمني مطرح كرد كه درادامه به آن نيز پرداخته مي در كارِ علمي را نيز به
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