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Abstract 

In recent decades, distrust of science and 
technology has increased due to the 
application of policies that conflict with the 
interests of citizens. Democratizing of 
Science and Technology Policy-Making has 
always been a solution in these years. Yet, it 
is plausible to ask whether it is necessary to 
incorporate democratic values and ideals into 
the process of scientific activity. And how 
should scientific institutions and procedures 
be organized to protect the interests of 
citizens in a democratic society? Philip 
Kitcher, a contemporary British philosopher 
of science, believes that scientific activity in a 
democratic society must be open to the 
inclusion of democratic values. He claims 
that he has been able to put forward a 
mechanism- with a philosophical basis- for 
satisfying the aforementioned norms by 
designing a well-ordered science program, so 
making a compromise between scientific 
activity elitist values -Objectivity and 
Scientific goal- and democratic values –
freedom and equality. This paper aims to 
explain and examine well-ordered science as 
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a program for democratizing science and 
technology policy-making. In this regard, 
components such as the relation of value and 
science and scientific Significance, as the 
most important philosophical foundations, 
and Kitcher’s understanding of democracy as 
a key element of his program have been 
thoroughly explained. And in two parts, ideal 
of well-ordered science and kitcher's 
understanding of democracy, a relatively 
comprehensive assessment of the arguments 
put forward for this project has been offered. 
Finally, it is argued that Kitcher's argument 
for defending the program of well-ordered 
science, on the one hand, is theoretically 
unjustifiable and on the other hand, by the 
introduction of some kind of elitism, is 
practically unsuccessful. 
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  :سامان ارزیابی علمِ به
  گذاري علم و فناوري سازي سیاست ساالر فیلیپ کیچر در مردم برنامه

  2زاده امیراحسان کرباسی، *1امیرحسین امامی کوپایی

  ارشد گروه فلسفه دانشگاه اصفهان و دانشجوي کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی کارشناس -1
  دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان -2

  

  دهیچک
ها همواره  ایم و در این سال بودههاي اخیر  دههدر اعتمادي به علم و فناوري  هاي متعارض با منافع شهروندان، شاهد افزایش بی به دلیل اعمال سیاست

ساالرانه در فرآیند  مردمهاي  آل ها و ایده اما آیا ورود ارزش. حل این مسئله مطرح شده است گذاري علم و فناوري به عنوان یک راه سازي سیاست ساالر مردم
ساالر سامان گیرند؟ فیلیپ کیچر فیلسوف  هاي علمی چگونه باید در جهت پاسداشت منافع شهروندان جامعه مردم ها و رویه فعالیت علمی بایسته است؟ و نهاد

وي مدعی است توانسته با . ساالرانه گشوده باشد مردمهاي  ساالر باید نسبت به ورود ارزش علم بریتانیایی معاصر معتقد است که فعالیت علمی در جامعه مردم
و ) برابري و آزادي(ساالرانه  هاي مردم سامان، سازوکاري با پشتوانه فلسفی را در جهت ارضاء هنجار فوق ارائه دهد به طوري که میان ارزش طرح برنامه علم به

سازي  ساالر اي در جهت مردم سامان به مثابه برنامه له حاضر به تبیین و بررسی علم بهمقا. جمع کرده باشد) عینیت و هدف علمی(مدارانه فعالیت علمی  نخبه
هاي فلسفی و فهم کیچر از  ترین پایه هایی چون نسبت ارزش و علم و اهمیت علمی به عنوان مهم گذاري علم و فناوري پرداخته و در این راستا مؤلفه سیاست
سامان و تلقی کیچر  آل علم به در ادامه نیز سعی شده در دو بخش با عناوین ایده. سامان توضیح داده شده است نامه علم بهساالري به مثابه عنصر کلیدي از بر مردم

کیچر در دفاع از برنامه علم  لیدالدر نهایت استدالل شده که . گرفته حول این مقوله ارائه شود هاي شکل ساالري، ارزیابی نسبتاً جامعی از استدالل از مردم
  .گرایی، در عرصه عمل ناکام است اي از نخبه سامان در عرصه نظري، ناموجه و نیز با گشودگی نسبت به گونه به

  گرایی گذاري علم وفناوري، نخبه سازي سیاست ساالر سامان، اهمیت علمی، مردم فیلیپ کیچر، علم به: ها کلیدواژه
 :شود ن محترم مقاالت پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگا
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  1مقدمه -1

وضع سیاست علم و فناوري در دنیاي کنونی نشان  بررسی
بسته با اهداف نظامی  وتوسعه تا حد زیادي هم دهد تحقیق می

لطه هاي دانشگاهی نیز تحت س حتی پژوهش. و تجاري است
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مدت،  هاي دولتی در جهت منافع اقتصادي کوتاه سیاست
گذاري  کاربردهاي صنعتی و رفع نیازهاي اقشار ثروتمند هدف

هایش به نحوي فزاینده گران  با آزمایشگاه دیجدعلم . اند شده
هاي بزرگ تجاري  ها، شرکت و بنابراین هر چه بیشتر به دولت

به نظر . شده است  هاي کالن آنها وابسته گذاري و سرمایه
با تبدیل شدن به یک کاالي نظامی و تجاري علم رسد  می
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بسیار گرانبها، از حوزه خواست و نیاز عموم جامعه خارج 
هاي  براي مثال پژوهشی که درباره پروژه. تشده اس
پزشکی صورت گرفته حاکی از آن است که اغلب این  زیست
رهاي ثروتمند و تقریباً تمام آنها معطوف به  ها در کشو پروژه

هایی که  هاي مردم این کشورها است و بیماري درمان بیماري
ن ها به ویژه در میان کودکا منشاء میزان زیادي از رنج انسان

هاي پژوهشی را به خود  هستند صرفاً بخش کوچکی از تالش
براي گذر از این شرایط ناعادالنه و ]. 1[اند  اختصاص داده

 1960گیري فعالیت علمی است که از دهه  غیرانسانی در سو
هاي علم و فناوري فشارهایی براي  گذاري به بعد در سیاست

طرفدار  هاي گروه. 1سازي آن شکل گرفته است ساالر مردم
هاي  ها بود که طعم تلخ سپردن سیاست دهه  ساالري مردم

اي محدود و به اصطالح نخبه را چشیده  علمی به دست عده
هاي علمی به سمت  دهی عمده پژوهش آنها جهت. بودند

رنج و طلبانه آن را دیده  هاي جنگ اهداف نظامی و پیامد
ز را سا هاي پول پزشکی بر بیماري هاي زیست تمرکز پژوهش

حس کرده بودند و از اینکه تحقیقات ژنتیک این طور سبب از 
از نظر . شان شده شکایت داشتند دست رفتن کرامت انسانی

ها  تک انسان آنها اگر سیاست علم و فناوري بر زندگی تک
گذاري  گذار است تمام آنها حق دارند که در این سیاست تأثیر

دو جریان عمده در  شاید بتوان از. 2]3[مشارکت داشته باشند 
گذاري علم و  سازي سیاست ساالر حرکت به سمت مردم

اول، جریانی با رنگ و بویی از علم سیاست و : فناوري نام برد
گذاري عمومی و دوم، جریانی با مبناي فلسفی و  سیاست
گذاري علم و فناوري، ثمره آن در  شناسانه که سیاست معرفت

نخست تالش در جریان . شود حوزه عمل محسوب می
ساالري  هاي مردم هاي نظریه شود با کمک گرفتن از ظرفیت می

هاي متنوع آن، فعالیت علمی به سمت  همچون کاربست مدل
در جریان ]. 6و5[ساالر شدن پیش برود  هر چه بیشتر مردم

شناسانه  شناسانه و روش دوم، با پیوند زدن مسائل معرفت
هاي نظري و عملی  شاي از تن متداول در فلسفه علم با سلسله

شود در جهت  ساالري، سعی می بنیادین میان علم و مردم
                                                 

 مختـاري  خـود  بـر  مبنی دوم جهانی جنگ از بعد فضاي به واکنشی ها فشار این -1
بـوده  علمـی   فعالیـت  گذاري سیاست و گیري تصمیم در دانشمندان استقالل و علم

  ]).2[ساالري در  هاي تالقی علم و مردم بحث جامع در باب امکان(است 
گذاري علم و فنـاوري رجـوع    براي مطالعه نحوه پیوند امر اجتماعی با سیاست -2

  ]4[شود به 

تدارك ابزارهاي فلسفی براي حل مسائلی که دانشمندان و 
در این . 3مداران با آن مواجه هستند گامی برداشته شود سیاست

جریان برخی فیلسوفان علمی پیدا شدند که با تکیه بر پشتوانه 
شناسی علم و  یک فلسفه و روشفلسفی خود در مسائل کالس

همچنین نظر به مطالعات اخیر در حوزه رابطه علم و جامعه 
گرفته در این  سعی کردند با تدقیق و تعمیق در مسائل شکل

اندیشی، پاسخی درخور  نگري و ساده حوزه و پرهیز از سطحی
حل  ارزیابی راه. براي این نیاز و خواست روزافزون ارائه دهند

ترین نماینده جریان دوم، موضوع  به عنوان مهم 4فیلیپ کیچر
در  5»سامان علم به«برنامه کیچر تحت عنوان . این مقاله است

ارائه خوانشی خاص از فعالیت علمی و  باپی آن است تا 
 را بامدارانه فعالیت علمی  هاي نخبه ارزش ،ساالري مردم
اي  ساالري جمع کند؛ به گونه هاي برابري و آزادي مردم آموزه

هاي پژوهشی و کاربردي در  که نهایتاً و در صحنه عمل، برنامه
ساالرانه، تحت  سیاست علم و فناوري به وسیله مشورت مردم

آن است   مقاله پیش رو بر]. 8[شده قرار گیرد  کنترل هدایت
و توصیف ابعاد کاربردي  که پس از ارائه تبیینی از این پروژه

به بررسی نقادانه آن گذاري علم و فناوري  آن در سیاست
این مقاله در حوزه تبیین، وارد مبانی فلسفی پروژه . بپردازد

سامان و  شود و در حوزه ارزیابی نیز تنها به علم به کیچر نمی
  .ساالري خواهد پرداخت فهم کیچر از مردم

مقاله، حرکت خود را از بررسی دیدگاه کیچر در باب نسبت 
از (ها  موجه ورود ارزشکند تا مسیر  ارزش و علم شروع می

به فعالیت علمی را روشن ) ساالرانه هاي مردم جمله ارزش
هاي اصلی دیدگاه کیچر در  پس از آن نگاهی به مؤلفه. سازد

اهمیت «در ادامه نیز به مقوله . ساالري خواهد داشت باب مردم
سامان خواهد  به مثابه بستر اصلی تحقق علم به» علمی

گذر از سه گام فوق وارد مرحله  نهایتاً نیز با. پرداخت
شود و با تحلیل انتقادي  سامان می توصیف و تبیین علم به
  .رسد پروژه کیچر به پایان می

  
  ها در علم ارزش -2

هاي تاریخی و  هاي پایانی قرن بیستم از پس چرخش در دهه

                                                 
گـذاري علـم و    هاي تالقـی فلسـفه علـم بـا سیاسـت      بحث جامع درباره امکان -3

 ]7[فناوري در 
4- Philip Kitcher 
5- well-ordered science 
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بار بودن  اجتماعی در فلسفه علم، از مقبولیت دیدگاه ناارزش
نگاران و  و نزد فیلسوفان، تاریخفعالیت علمی کاسته 

شناسان علم، پژوهش علمی فعالیتی رها از ارزش  جامعه
هاي جدیدتر درباره فعالیت  چرا که بررسی. شد محسوب نمی

هاي علمی را  ها در پژوهش دانشمندان، نقش تأثیرگذار ارزش
بندي ابتدایی، نسبت  در یک تقسیم .]9[آشکار ساخته بود 

و ) یا معرفتی( 1»هاي درونی ارزش«وگانه ها و علم در د ارزش
هاي  ارزش. گیرد قرار می) یا غیرمعرفتی( 2»هاي بیرونی ارزش«

اي از  درونی همچون عینیت، صدق و عقالنیت به مجموعه
شود که در مقام داوري فعالیت علمی نقش  ها اطالق می ارزش

به تعبیر دیگر معرفتی واجد وصف . کنند اصلی را ایفاء می
بخشی داراي چنین  شود که به نحو رضایت بودن میعلمی 
هاي  هاي بیرونی شامل ارزش اما ارزش. هایی باشد ارزش

» دیدگاه رایج«دینی، سیاسی و اجتماعی است که بر اساس 
نقشی در مقام ) منطقی ییگرا اثباتاز  برگرفته(فلسفه علم 

بر این اساس مسئله . هاي علمی ندارد داوري و توجیه نظریه
هاي بیرونی یا غیرمعرفتی و در  ش و علم در ساحت ارزشارز

به . شود نسبت با مقام داوري است که تعریف و طرح می
بار بودن فعالیت علمی  عبارت دیگر هواداران دیدگاه ناارزش

هاي بیرونی وارد ساحت داوري  بر این باورند که ارزش
شود و نباید بشود و از سوي دیگر،  فعالیت علمی نمی

بار بودن فعالیت علمی معتقدند که هر دو  ران ارزشهوادا
. هاي بیرونی هستند ساحت کشف و داوري، تحت تأثیر ارزش

از جمله تفکیک دو  3هاي تفکیک فوق کیچر با نقد الزمه
بندي  ساحت کشف و داوري در فعالیت علمی به ارائه دسته

 و 65؛ صص 10[پردازد  ها و علم می خود از نسبت ارزش
گانه از  بندي سه توان از یک تقسیم معتقد است می وي]. 200

که اکنون تبدیل  –در نسبت با فعالیت علمی » شاکله ارزشی«
 –تر از دو ساحت کشف و داوري شده به فعالیتی پیچیده
 4»شاکله ارزشی موسع«کیچر قسم اول را  :سخن به میان آورد

 اي از تعهدات است که نامد و مرادش از آن نیز مجموعه می
ها و اهداف  آل شود؛ ایده زندگی افراد حول آن سازماندهی می
گیرند از  شان در نظر می بااهمیتی که مردم براي خود و جوامع

                                                 
1- Internal Values 
2- External Values 

 آن همراه است معرفتی هاي الزمه و تفکیک این با خود اولیه آثار در کیچر البته -3
]11[. 

4- Broad Schemes of Values 

ممکن است قسمتی از . جمله عناصر این شاکله ارزشی است
هاي ارزشی موسع هم مربوط به دغدغه حصول دانش  شاکله
واي در این میان بخشی از انواع دانش، تحت ل. باشد
گذاري شاکله موسع، به خاطر خودشان و بخشی دیگر  ارزش

به خاطر تأثیرگذاري در عرصه کاربردهاي عملی، ارزشمند 
مثالً اگر کسی معتقد باشد که به پایان . شوند محسوب می

ها است که باید  آلی مهم براي انسان ایده ،بردن فقر جهانی
که آن  آنگاه ممکن است) شاکله موسع(براي آن تالش کرد 

فرد، مسائل موجود در ژنتیک مولکولی را مهم بشمارد چرا که 
تواند امکان ایجاد گیاهان مقاوم  پاسخ به این مسائل می

دربرابر خشکسالی و عرضه منظم غذا به مردم در معرض 
گرسنگی را فراهم کند و در نهایت کاهش فقر در سراسر 

ی را کیچر این نوع از شاکله ارزش. جهان را ممکن سازد
این شاکله بازنماي تعهد . نامد می 5»شناختی  شاکله ارزشی«

آل حصول دانش است و انواع دانشی را که از نظر  فرد به ایده
اما قسم سوم، شاکله . کند آن فرد مهم است مشخص می

ارزشی است که به نظر کیچر بیشترین ارتباط را با مطالعه 
ارزشی شاکله «: هاي بزرگ در تاریخ علم دارد گذار

هاي  در یک چالش علمی اصلی، رقبا اغلب شاکله. 6»آزمایشی
ارزشی شناختی مشترکی دارند اما با این حال، افراد 

کننده در این چالش علمی در شاکله ارزشی آزمایشی  شرکت
ممکن است یک طرف معتقد باشد که . با هم مخالف هستند

پرداختن به برخی مسائل مشخص مهم است اما در طرف 
وجود دارند که معتقدند دسته دیگري از دیگر نزاع، رقبایی 

توان به اختصاص  براي مثال می .باید حل شوند هممسائل 
هاي کوپرنیکی و بطلمیوسی  سطوح متفاوتی از اهمیت در نظام

کیچر معتقد است که هر . اي از مسائل اشاره کرد به حل دسته
هاي ارزشی بر روي یکدیگر تأثیر دارند و  سه قسم این شاکله

وي . نندکانند در طول فرآیند علمی یکدیگر را اصالح تو می
هاي علمی،  مدعی است که به دلیل پیچیدگی اغلب پژوهش
دانشمندان . اند احکام ارزشی عمیقاً داخل فعالیت علمی شده
اند تا به مرحله  براي تصمیم درباره اینکه چه زمانی آماده

آنها . بعدي بروند به شاکله ارزشی آزمایشی خود نیاز دارند
شان و در برخی  اهدافشان را با توجه به شاکله ارزشی شناختی

                                                 
5- Cognitive Schemes of Values 
6- Probative Schemes of Values 
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کنند  شان تنظیم می هاي ارزشی موسع موارد بر اساس شاکله
هاي  در چنین شرایطی است که ارزش]. 40-36؛ صص 12[

هاي تأثیرگذار، در حوزه  ساالرانه نیز در کنار دیگر ارزش مردم
نتیجه فعالیت علمی که  در. کند هاي موسع ورود پیدا می ارزش

گیرد ناچار در  ساالر شکل می اي مردم در دامان جامعه
 1گیري گذاري، تعیین رویه و تصمیم هایی همچون هدف حوزه

یابد  با فعالیتی که در یک جامعه استبدادي ظهور می
گانه کیچر در رابطه با  سازوکار سه. هاي اساسی دارد تفاوت

چگونگی تعامل آنها را  ها در فعالیت علمی، سرریز ارزش
سازد و همین براي مقصود نوشتار حاضر کافی  مشخص می

در ادامه به سراغ عناصر اصلی فهم کیچر از . است
رویم با این هدف که توصیفی داشته باشیم از  ساالري می مردم

کیچر معتقد به روایی و بایستگی  هک ساالر نظام ارزشی مردم
  .فعالیت علمی است ورود آن به شاکله ارزشی موسع در

  
  ساالري ارزش و روش در مردم -3

ساالري باعث شده که  هاي متنوع در باب مردم نظریه
سازي سیاست علم و فناوري معانی و ابعاد  ساالر مردم

سامان کیچر نیز همچون دیگر  علم به. گوناگونی پیدا کند
ساالري  سازي بر تلقی خاصی از مردم ساالر هاي مردم پروژه

رغم پرداخت نسبتاً  کیچر در آثار خود علی. استمبتنی 
ساالري به نظریه خاصی در باب آن اشاره  مبسوط به مردم

توان کیچر را از  با این حال از نظر نگارندگان می. کند نمی
. برشمرد 2»ساالري مشورتی مردم«جمله طرفداران نظریه 

د هاي فرآین گیري، به مؤلفه اي که پیش و بیش از تصمیم نظریه
هاي اصلی  در ادامه با کاربست مقوله. سازي توجه دارد تصمیم

اي به دیدگاه کیچر در  ساالري مشورتی، اشاره در نظریه مردم
  .این باب خواهیم داشت
هاي کنترل مردمی و  آل هایی همچون ایده در تلقی کیچر مؤلفه

 یحام 4و برابري 3هایی چون آزادي مشارکت عمومی و ارزش
                                                 

 شـان  پژوهش درباره تأملی هر در دانشمندان که دارد اشاره این به گیري تصمیم -1
 موجـود  وضـعیت  بـه  توجـه  با مسائلی نوع چه که بگیرند نظر در را نکته این باید
  .است پیگیري قابلآنها  حوزه

2- Deliberative Democracy 
 سـلبی  نسـخه  پاسـدار  هـم  بایـد  آزادي ارزش بـا  نسبت در است معتقد کیچر -3
 (Self-Mastery) چیرگی خود( ایجابی نسخه پاسدار هم و )میل و هابز هاي نظریه(

  .]69؛ ص 12[بود  )(Self-Realization) دیویی بخشی خودتحقق و روسو
 یکسـان  حمایت از همه .برابرند شهروندان همه قانونی، هاي کار و ساز خلق در « -4

که با طراحی و  زمانی. ساالر است نظام نظري مردم یحام
ها  سازي این جنبه ها در فرآیند تصمیم کاربست نهادها و رویه

در . ساالر دلخواه خواهد بود ارضاء شود نتیجه جامعه مردم
شناسانه به  همین راستا و در جهت پاسداشت دریافت ارزش

 :ساالري مشورتی مواردي مانند ساالري، طرفداران مردم مردم
 نمایندگان و شهروندان(ها  آوري و توجیه تصمیم م دلیلالزا. 1

 موجه کنند می تحمیل یکدیگر بر که قوانینی دارند انتظار
 معتقدند کنندگان مشارکت(ها  آوري تصمیم الزام. 2؛ )باشد

 شد خواهد گرفته که تصمیمی روي بر هایشان استدالل
 پذیري از براي بررسی همگان دسترس. 3؛ )است گذار تأثیر

آنکه  نخست: پذیر باشند دسترس معنا دو در باید دالیل این(
 صورت افراد ذهن در نه و عموم در باید مشورت عمل خود

 قابل عموم براي نیز دالیل این محتواي بایدآنکه  دوم گیرد و
ها در جهت گشودگی  پویایی تصمیم. 4؛ و )باشد درك و فهم

 قابل تصمیم یک به رسیدن اینکه هدف،(امکان نقد و بررسی 
 تصمیم این در حقیقت که نیست معنا این به است توجیه
را ) ماند خواهد باقی موجه هم آینده اینکه در است و یا موجه

؛ صص 13[ شمارند می سازي بر براي توصیف فرآیند تصمیم
ارضاء  بر عالوه تواند می فوق مؤلفه چهار رعایت. ]3-7

 فرآیند در عقالنیت عنصر نظر، مورد هاي ارزش و ها آل ایده
  .ببیند تدارك را سازي تصمیم
گیري در این تلقی یک عنصر فرعی و ناظر  هاي تصمیم روش

سازي است و فرآیند  به مرحله نهایی فرآیند تصمیم
هاي متنوع  تواند روش ساالرانه مشورتی می سازي مردم تصمیم
ساالري  در میان طرفداران مردم. گیري را دربر گیرد تصمیم

با هدف ارضاء (گیري  ترین روش تصمیم مشورتی بایسته
شود  تعریف می» اجماع«در مفهوم ) هاي چهارگانه فوق مؤلفه

هاي  ها و انگیزه شده از دغدغه ؛ اجماعی اشباع]74؛ ص 14[
اما از آنجا که تجربه نشان داده رسیدن به مرحله . عقالنی

دیگري  حل نیافتنی است در مرحله دوم راه اجماع امري دست
عدم ]. 15[شود  پیشنهاد می 5»تفاهم متقابل«تحت عنوان 

                                                                            
 »کنند پرهیز دیگران زندگی در اخالل از یکسانی نوعی از ملزم هستند برخوردار و

  .]72؛ ص 12[
5- Mutual understanding 

 ایـن  به بلکه کرد خواهند موافقت همواره مردم که نیست معنا این به متقابل درك«
 نه و کنند حل استدالل با را خود هاي نزاع و ها بحران مندند عالقهآنها  که است معنا
  .]59؛ ص 15[ »دیگر هاي ابزار با
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رأي «گیري فوق، ناچار پاي  هاي تصمیم کامیابی روش
روشی که از نظر کیچر . کشد را به میان می» اکثریت

هاي  ها و ارزش آل ناکارآمدترین روش در تحقق ایده
ساالري  مردم«نهایتاً در عوض تحقق  رایزساالرانه است  مردم
. شود می 2»ساالري عوامانه مردم«، منجر به ظهور 1»وشنگرانهر

گیري نظام  پس کیچر براي رأي اکثریت در فرآیند شکل
 -و گاهی اوقات نقش مخرب  -ساالر کمترین نقش  مردم

اي در جهت ارضاء  ساالر برساخته نظام مردم. قائل است
ریت ساالرانه و نه برتري رأي اکث هاي مردم ها و ارزش آل ایده

در ادامه خواهیم دید که کیچر در ]. 77-63؛ صص 12[است 
سامان خود تا چه میزان وامدار مباحث  طرح و بسط علم به

ساالري مشورتی است تا جایی که به نظر نگارندگان،  مردم
ساالري را در  هاي این مدل از مردم ها و فرآیند کیچر ایده

در . بندد می هاي فعالیت علمی به کار گذاري ها و هدف روند
هاي  اینجا ابتدا به مفهوم اهمیت علمی به عنوان یکی از دروازه

ساالرانه به فعالیت علمی و همچنین  ورود نظام ارزشی مردم
  .پردازیم سامان می بستر اصلی تحقق علم به

  
  اهمیت علمی -4

از پژوهشگران انتظار دارند که به  ،هاي عمومی شناخت نظام
وند که ارزش دانستن داشته باشند اما دنبال حقایقی رهسپار ش

یک تعبیر اولیه از مفهوم ارزش شناخت، پاي مفهوم هدف را 
به این معنی که علومی ارزش شناختن دارند . کشد به میان می

که در راستاي اهداف علمی قرار گرفته باشند و یا به تعبیري 
دیگر علومی اهمیت دارند که در راستا تحقق هدف علم 

این روست که پرسش از اهمیت علم ما را به پرسش  از. باشند
کیچر در آثار خود چهار تلقی . رساند از چیستی هدف علم می

کند از رهگذر  از هدف علم را به چالش کشیده و سعی می
در تلقی ]. 12و10[این نقادي دیدگاه خود را سامان دهد 

نخست، علم به دنبال کشف حقیقت و بیان توصیف صادق از 
داند چرا  اي نامنسجم می کیچر این تلقی را ایده. استطبیعت 

هاي متنوع اندیشگی و زبانی در  که معتقد است کاربست نظام
شماري را به  هاي صادق بی توصیف جهان طبیعت، گزاره

. آورد که لزوماً تمام آنها با یکدیگر سازگار نیستند ارمغان می

                                                 
1- Enlightened democracy 
2- Vulgar democracy 

اي از  ن پارهعالوه بر این، بعضی علوم خود معترفند که شناخت
در تلقی دوم، هدف علم . ممکن است جهان طبیعت براي ما نا

کشف آن اصول بنیادینی است که به ما امکان فهم طبیعت را 
کیچر معقول بودن این تصویر از هدف علم را متعلق . دهند می

. داند به دوران تسلط الهیات مسیحی در شناخت جهان می
و اهداف صانع در خلق دانشمندان خداباور با پذیرش صفات 

هاي  جهان، در پی سامان دادن معرفتی بودند که ایده
اما با حذف این  3شده در آفرینش را آشکار سازد محقق
زمینه الهیاتی، ترسیم چنین هدفی براي علم سزاوار  پیش
مضافاً اینکه این تلقی، نیازهاي ضروري مردمی که در . نیست

تلقی سوم، . گیرد ه میکنند را نادید فقر و نکبت زندگی می
از نظر کیچر چنین . داند هدف علم را حل مسائل عملی می

فایده  گرایی افراطی و در نهایت بی تصویري ترویج یک عمل
حاصل است چرا که براي رسیدن به نفع بالقوه، بهترین  و بی

تلقی چهارم، . هاي بنیادین است مسیر، عبور از گذرگاه پرسش
با کاربست بصیرت انتقاد پیشین نسخه پیشرفته تلقی سوم 

هدف علم، حل مسائل عملی است اما از آنجا که تاریخ . است
هاي رسیدن به  دهد که حصول شناخت، یکی از راه نشان می

) ها و قوانین تعمیم(این هدف است جستجوي اصول بنیادین 
با این حال پیشنهاد چهارم . یک هدف اشتقاقی مناسب است

ماند چرا که نسبت به بخشی از  امان نمی نیز از نقادي کیچر در
هاي انسانی که توسط رشد پروژه اخالقی که مفاهیم  خواسته
. تفاوت مانده است تري از زندگی خوب را ایجاد کرده بی غنی

هایی که شامل دستیابی به فهم و ارضاء  آل به عالوه اینکه ایده
ب کیچر پاسخ مناس. باشد را نیز رها کرده است کنجکاوي می

نخست، نسبت به : داند را در گروي توازن میان دو نکته می
انگیزانند و دوم،  ها را بر می هایی که کنجکاوي انسان پرسش

از نظر کیچر، بهترین . ها باید حساس باشد نسبت به رفاه انسان
توان یافت پیشنهادي است که  پیشنهادي که در این مسئله می

هاي عینی درباره  تبییناهمیت معرفتی را با ظرفیت ارائه 
اهمیت خواهد بود که بتواند  حقیقتی با. گیرد طبیعت یکسان می

هاي متعددي از  اما جنبه. ها فراهم کند تبیینی عینی از پدیده
تبیین عینی، وابسته به زمینه هستند چرا که نه تنها زمینه 

کند چه  گوید چه چیزي باید تبیین شود بلکه تعیین می می

                                                 
 درآمـد  پـیش  عنـوان  بـه  جهـان  شـناخت  در الهیاتی نگاه تسلط با آشنایی براي -3

  .]16[رجوع شود به  علمی شناخت
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بخش هستند  ر اساس مخاطب موجود رضایتهایی ب تبیین
ها  تبیین در همه زمینه«چیزي مانند ]. 111- 106؛ صص 12[
اي  از این روست که خصیصه زمینه. وجود ندارد» اهمیت با

اگر چنین باشد که علم . کند اهمیت، پیامدهاي مهمی پیدا می
اهمیت است و این اهمیت چیزي نیست که  به دنبال حقایق با

ق به صورت ذاتی داراي آن باشند و وابسته به برخی حقای
زمینه است پس آنگاه این حق را داریم که مشخص کنیم در 

یعنی چه . خواهیم علم به دنبال چه حقایقی باشد هر لحظه می
تاکنون . گیریم تر در نظر می اهمیت مان با حقایقی را براي منافع

ن درون پاسخ معمول به این پرسش چنین بوده که یا دانشمندا
گرایی  نخبه( اي را تعیین کنند باید چنین مسئلهجوامع علمی 

هاي صاحب قدرت بیرون از جامعه  گروهو یا  ؛ 1)درونی
در چنین ]. 113؛ ص 10[ 2)گرایی بیرونی نخبه(علمی 

شرایطی است که علم کنونی پر از تعارض میان فعالیت علمی 
اما کیچر معتقد است که . ساالر است هاي جامعه مردم آل و ایده

ساالر این موضوع نباید منحصراً در دست  در جوامع مردم
دانشمندان باشد و البته نباید هم دست صاحبان قدرت بیرون 

وي در مقابل دو پاسخ پیشین . از جامعه علمی قرار گیرد
معتقد است که در علمی که باید به دنبال آن باشیم اهداف بر 

به عبارت دیگر . شوند ساالر تعیین می اساس منافع جامعه مردم
اطلس اهمیت علمی باید بر اساس منافع شهروندان تعیین 

هاي مشورتی  آل از طریق رویه منافعی که در حالت ایده. شود
از همین رهگذر است که . شود ساالري نمایان می یک مردم

کیچر پاي شهروندان جامعه را در تعیین اهمیت علمی به میان 
کند نقشی  این همان جایی است که کیچر سعی میآورد و  می

هاي عموم در تعیین مشی و  درخور و البته موجه براي خواسته
در قسمت آینده به جزئیات سازوکار . رویه علمی قائل شود

  .پردازیم سامان می دخالت شهروندان تحت برنامه علم به
  
  سامان آل علم به ایده -5

گرایی درونی  لط نخبهگذاري علم و فناوري تحت تس سیاست
. اي شده است هاي گسترده سامانی و بیرونی، عرصه بروز نابه

هایی از  هاي اخیر چالش اي باعث شده طی دهه چنین رویه
هاي محروم به وسیله  جمله نادیده گرفته شدن نیازهاي گروه

                                                 
1- Internal Elitism 
2- External Elitism 

، نادیده گرفته )3مسئله نمایندگی ناکافی(کار پژوهش  دستور 
همیت علمی به خاطر منافع زودگذر شدن مسائل جذاب و باا

مسئله استبداد (اند  مایه مدارانی که از لحاظ علمی بی سیاست
واقعی از مزایاي علمی در جهت  ، ایجاد انتظارات غیر)4جاهل

و در ) 5مسئله آگاهی کاذب(هاي عمومی  تضمین بودجه
هزینه و  نهایت، هدایت دستور کار پژوهش به مسیرهاي پر

هاي  امکان پیشبرد پژوهش در نسخهدشوار، با وجود 
بروز ) 6نظرانه مسئله برنامه کوته(هزینه  جایگزین ساده و کم

گذاري علم و  هایی در سیاست حضور چنین مؤلفه. کنند
هاي درمانگر در شاخه  اي از نسخه فناوري معاصر سلسله

جریان غالب در . مطالعات و فلسفه علم را رقم زده است
اوري معتقد است که فعالیت علمی اصالح سیاست علم و فن

ساالر سامان  باید در خدمت اهداف شهروندان جامعه مردم
سامان فیلیپ کیچر در همین جریان  آل علم به برنامه ایده. گیرد

ساالري  هاي مردم کیچر با نقد بدیل. یابد طرح و بسط می
در تعیین مشی و  8گرایی هاي متنوع نخبه و نسخه 7عوامانه

هر معتقد است ) اطلس اهمیت علمی(علمی  رویه فعالیت
بندي رویه پژوهش علمی در جامعه  طرحی براي صورت

ساالر باید هم نسبت به منفعت عمومی حساس بوده و  مردم
بهترین عملکرد را در ارضاء و ارتقاء منافع عمومی نشان دهد 

هاي صرفاً نظري  ها و پژوهش و هم اینکه پاسدار کنجکاوي
افزون بر آن اینکه توضیح دهد چرا . جامعه علمی باشد

کیچر . هاي علمی جاري به شکست انجامیده است سیاست
خواهد گروهی از مشاوران  حلش از ما می براي بیان راه

را تصور کنیم که در ابتدا توسط دانشمندان براي فهم  9آل ایده
هاي پژوهشی  اهمیت علمی و عملی مورد انتظار از برنامه

                                                 
3- Inadequate Representation 
4- Tyranny of the Ignorant 
5- False Consciousness 
6- Parochial Application 

 از که اهمیتی هاي انتساب که چرا است بد حلی بسیار راه این است معتقد کیچر -7
 داراي هـاي  پژوهش بر را مدت کوتاه عملی هاي پژوهش شود می حاصل طریق این

 و بینانه کوته حاصله، پژوهش شود می باعث دهد و این می ترجیح درازمدت اهمیت
 و خیـر  تشـخیص  در عموماً اینکه مردم مضافاً. ]112؛ ص 12[ باشد ثمر بی احتماالً
 کننـد  مـی  پیدا سوق هایی تصمیم به تبلیغات تأثیر تحت و هستند ناکام خود منفعت

  .]117؛ ص 10[ شود می تمامآنها  ضرر به نهایت در که
 تولیـد  اول حـل  راه که جهلی استبداد به نسبت حل راه این چه اگر  کیچر نظر از -8
 را هـا  ارزش دربـاره  داوري حل، راه این که داشت توجه باید اما دارد برتري کند می
 چنـین  ایـراد  صالحیتآنها  صورتی که در دهد می اختصاص متخصصان اجتماع به

  .]113؛ ص 12[ ندارند را قضاوتی
9- Ideal Deliberators 
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فرآیند تربیتی که باعث . گیرند قرار می بالقوه تحت تربیت
شان را به  ها و ترجیحات اولیه شود آنها اولویت می

؛ ص 10[تر ارتقاء دهند  شده و پیشرفته هاي تربیت اولویت
شده  هاي پرورش داده در ادامه، مشاوران درباره اولویت]. 118

شان را روي  خود گفتگو و لیستی از نتایج پژوهشی درخواستی
گیرند تا  اما آنها از متخصصان نیز کمک می. آورند یکاغذ م

هاي منتخب پژوهشی، اهداف مطلوب  ها و مشی ببینند آیا رویه
ها را  طرف همه داده یک داور بی. بخشد؟ آنها را واقعیت می

هاي  کار  کند تا آنها را به یک گروه از دستور گردآوري می
اي از مراحل  نهبه این شکل که دام. تبدیل نماید بدیل پژوهش 

کند  گذاري براي هر پروژه را به طور مجزا مشخص می بودجه
کار را با اجماع یا تفاهم   و در نهایت مشاوران یک دستور

متقابل و در صورت ناکامی دو روش نخست، با استفاده از 
، جریانی از ندآین فریا نتیجه. کنند رأي اکثریت انتخاب می

هاي جامعه که خود  واستهشود که بهترین نوع خ پژوهش می
کیچر . گذارد آل مشاوران است را به نمایش می نیز بازتاب ایده

ها در باب بهترین روش دنبال کردن  کند که تصمیم تأکید می
ماند البته  پژوهش نظري محض، براي خود دانشمندان باقی می

هاي اخالقی در رابطه با  تنها با استثناء کردن محدودیت
زمانی که . یله مشاوران مشخص شده استپژوهشی که به وس

پژوهش برآمده از فرآیند مشورت نتایج خود را به دست داد 
آیند تا درباره به کار  دوباره همین گروه از مشاوران به میان می

بستن این نتایج و اینکه آنها تا چه سطحی پخش شوند 
باید در نظر داشت که مشاوران توسط . تصمیم بگیرند
شوند تا یک علم خاص را فراگیرند  بیت نمیدانشمندان تر

بینند تا بتوانند  بلکه توسط دانشمندان مختلف آموزش می
نگاهی کالن به مسیر علم و کلیت پژوهش علمی داشته باشند 

هدف از . شوند و بنابراین جزئی از جامعه علمی محسوب نمی
تربیت این گروه از مشاوران، رسیدن به نوعی نگاه از بیرون به 

هاي تحقیقاتی  اي که علم و پروژه عالیت علمی است به گونهف
هاي انسانی  تر در بستر فرهنگ و ارزش را در چارچوبی وسیع

البته ذکر این نکته الزم است که کیچر وجود یک . نگاه کنند
مغرض را فرض  طرف و غیر سري متخصصان و داوران بی

ران گیرد مشاورانی که نسبت به ترجیحات و اهداف دیگ می
براي رسیدن به یک لیست اجماعی که هیچکس در آن نادیده 

گذارند و باید بر این نکته هم تأکید  گرفته نشده، احترام می

آل همواره در یک دنباله طوالنی از  شود که مشاوران ایده
ها و  مردمی که موقعیت ،تعامالت با مردم قرار دارند

متفاوت از  هایی اساسی دارند که ممکن است کامالً خواسته
توان از آنها انتظار داشت ترجیحات  یکدیگر باشد و اینکه نمی

؛ صص 10[هاي خود را به پاي دیگران قربانی کنند  و خواسته
سامان اما باید به سه نکته  در تبیین کیچر از علم به]. 119-121

شده به مسئله ارزیابی  اول، رویه ترسیم: توجه داشته باشیم
گیري  شود؛ دوم، اینکه یک تصمیم اهمیت علمی اطالق می
کند و سوم اینکه هر  سازي می آل خوب چیست را ایده

البته نکته سوم به این . ممکن است گفتگویی از این دست غیر
سامان امري گزاف و بیهوده  آل علم به معنا نیست که طرح ایده

گاهی «است بلکه باید این نکته را این طور فهم کرد که 
تواند به ما کمک کند که فعالیت  آل می دهاوقات فهم یک ای

آل  خود را بهبود بخشیم و این چیزي است که در طرح ایده
به ]. 119؛ ص 12[» شده است سامان به آن امید بسته  علم به

آل  سامان را به مثابه یک ایده عبارت دیگر کیچر مفهوم علم به
؛ 10[مان به آن نزدیک شویم  هاي علمی مطرح کرده تا در رویه

  ].123ص 
برنامه کیچر در مقابل تصور رایج از علم که آن را به مثابه یک 

بیند تصوري متفاوت و در عین حال  گردان می اجتماع خود
کیچر از رویکرد خود به عنوان . خالق ارائه کرده است

کند دیدگاهی که در آن  یاد می» ساالري روشنگرانه مردم«
توسط ) آوري لمؤلفه الزام دلی(پذیر  ها به طور استدالل تصمیم

شود و نسبت  گروهی تحت تربیت متخصصان علمی گرفته می
) پذیري و پویایی الزام دسترس(ها  به تمام نظرها و انتقاد

آل  هاي ایده کار و وي معتقد است با کاربست ساز. گشوده است
هاي شهروندان  سامان که به نوعی هم نسبت به خواسته علم به

و هم با پیوند به  ساالر حساس است یک جامعه مردم
گیري در یک  متخصصان و دانشمندان از خطر قرار

هاي سیاست  توان چالش ماند می ساالري عوامانه دور می مردم
آل  مشاوران ایده. علم و فناوري معاصر را پشت سر گذاشت

ها و نظرات باز بوده و  افرادي هستند که نسبت به تمام دیدگاه
نمایندگی (ماند  شیده نمیاهمیت هیچ نظري در نگاه آنها پو

یافته توسط دانشمندان، با بینش و  این مشاوران تربیت). مکفی
اند مانع از  شناختی که از رویه علم معاصر به دست آورده

). تصمیم عالمانه(شوند  دست رفتن مسائل بااهمیت علمی می
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هایی  گذاري هاي مناسب و بودجه آل با تخصیص مشاوران ایده
ژه علمی و متناسب اهمیت آن پژوهش که درخور هر پرو

شوند که دانشمندان با اغراق در نتایج  است مانع از این می
و ) آگاهی کارآمد(شان به دنبال جذب بودجه باشند  پژوهش

در نهایت با در نظرگیري و ادغام توأمان منافع شهروندان و 
هاي  جامعه علمی، نگاهی عمیق و دوراندیشانه به رویه

کیچر ). هاي اندیشمندانه برنامه(اهند داشت پژوهش علمی خو
هاي علمی و  کند تا با بررسی نزاع در آثار خود سعی می

گذاري برآمده از آن، از جمله مسئله  هاي سیاست چالش
پزشکی، اصالح ژنتیکی  تاریخچه حیات، فناوري زیست

؛ صص 12[و ] 17[ها و مسئله تغییرات آب و هوایی  ارگانیسم
سامان را  آل علم به ار ورود ثمربخش ایده، سازوک]227-249

پژوهش حاضر به بیان کلیات کاربست پروژه . ترسیم کند
در قسمت . کند کیچر در سیاست علم و فناوري بسنده می

  .بعدي به ارزیابی انتقادي برنامه کیچر خواهیم پرداخت
  
سازي علم کیچر کامیاب  ساالر آیا برنامه مردم -6

  است؟
مطرح  سامان را براي اولین بار آل علم به ایده از زمانی که کیچر

. مالحظات انتقادي حول این ایده شکل گرفته است] 10[کرد 
سعی ] 18[هایی که کیچر با پذیرش روایی برخی از آنها  انتقاد

تر کردن مباحثش در دومین کتاب خود در این  کرد تا با روشن
راي بررسی در ادامه ب. به شکلی به آنها بپردازد] 12[زمینه 

سامان  برنامه کیچر در بخش نخست به ارزیابی علم به
در این قسمت با طرح برخی نقدهاي مهم و . پردازیم می

تکمیل آن با نظرات خودمان، سعی خواهیم کرد تا با عطف 
اما در بخش دوم با . نظر به آثار کیچر از برنامه وي دفاع کنیم

یچر از تمرکز بر انتقادهاي خودمان، درك و تلقی ک
  .ساالري را مورد بررسی نقادانه قرار خواهیم داد مردم

  سامان آل علم به تحلیل انتقادي ایده 1- 6
شود به  آل کیچر مربوط می شاید اولین انتقاد وارد به ایده

گذاري  جایگاهی که کیچر به نظر مردم عوام در فرآیند سیاست
این . دهد میهاي علمی  علم، در تعیین اهداف و اهمیت پروژه

مختار  در حالی است که به زعم دانشمندان، فعالیت علم خود
از اینکه تحلیل کیچر قائل به نقش  2و گودستین 1ولپرت. است

                                                 
1- Lewis Wolpert 

گذاري علم است به شدت ابراز  نقش کلیدي مردم در بودجه
سامان  اما کیچر معتقد است که علم به] 20و19[کنند  تأسف می

چرا که . نگرانی باشد عمداً طوري طراحی شده که رافع این
قرار گرفتن (گیرد  شرایط سختی را براي مشاوران در نظر می

؛ مضافاً ...غرضی و  طرفی، بی تحت تربیت نخبگان علمی، بی
گیري  اینکه نقش مهمی را هم به سلطه دانشمندان براي تصمیم

همچنین از نظر ). دهد هاي نظري صرف می نهایی در حوزه
چون هر مفهوم دیگري در فعالیت مختاري علم هم کیچر خود
-115؛ صص 12[دهد  هاي متنوعی را پوشش می علمی، حوزه

مختاري  و از این رو باید دقیقاً مشخص شود که آن خود] 120
که منتقدان نگران از دست دادنش هستند به طور مشخص در 

تري از  به نظر نگارندگان صورت جدي. اي است چه حوزه
تري از  جامعه علمی تصویر روشن. داین انتقاد نیز وجود دار

اي دارد که بناست از طریق پژوهش علمی محقق  خیر جمعی
از آنجا که خود دانشمندان نیز داراي وجه شهروندي . شود

توانند  هستند شاید بتوان گفت آنها بهتر از هر کس دیگري می
هاي عمومی  ها و خواست هاي تحقیقاتی و نیاز میان پروژه

با این نگاه حتی اگر در پی آن باشیم که . کنندارتباط برقرار 
پژوهش علمی را به سمتی روانه کنیم که بیشترین خیر 
عمومی را دربر داشته باشد باز این اعضاء جوامع علمی 

فیلسوف . توانند بهترین مسیر را به ما نشان دهند هستند که می
با . 1تواند این طور پاسخ خود را سامان دهد که  علم ما می

دانش عمومی در اواخر قرن  نظامرایط جدیدي که براي ش
توان  یکم به وجود آمده دیگر نمی و بیستم و اوایل قرن بیست

بر تمایزي این چنین مشخص و قاطع میان دانشمندان و عوام 
سامان مورد دفاع کیچر بر  اینکه علم به. 2. 3صحه گذاشت

جامعه کند چرا که افراد بیرون از  اهمیت آموزش تأکید می
براي پیگیري منافع خود به انواع دانشی که ) عوام مردم(علمی 

یکی از . 3. کند نیاز خواهند داشت جامعه علمی عرضه می
خود ساالري این است که  ها در پس مردم ترین ایده بنیادي

افراد شناخت بهتري از وجوه وضعیت نامساعد خود نسبت 

                                                                            
2- David Goodstein 

 هـاي  دهـه  طی علوم بیشتر شدن تخصصی با که باشیم داشته یاد به است کافی -3
 مـثالً  دیگـر  علمی حوزه به الف نسبت خاص مثالً اي حوزه در دانشمند یک اخیر،

 دانشـمند  کـه  کـرد  تصـور  راحتی به توان می این حال با .شود می حساب عوام ب
 در علـم  پیشرفت به ب حوزه دانشمند دادن قرار تأثیر تحت با تواند می الف حوزه
  .عامی فرد و دانشمند میان تمایز شدن تر رنگ کم یعنی این و کند کمک ب حوزه
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چقدر خردمند  آنهاه کو این جداي از اینبه افراد بیرونی دارند 
  .باشند استیا باهوش 

در حمایت از طرفداران خودمختاري علم، نگارندگان اضافه 
توسط هر (کنند که نفس هرگونه هدایت فعالیت علمی  می

تواند سرنوشت بدي را براي پژوهش  می) کس و هر نهادي
اگر تاکنون علم توانسته به این خوبی عمل . علمی رقم بزند

به دلیل ...) هاي بدیل و  بینی نظیر، پیش بی اکتشافات(کند 
رسد علم  به نظر می. ناپذیر آن بوده است سرشت هدایت

رویی است که تعیین شرایط  همچون گیاه وحشی و خود
زیست آن و مشخص کردن مسیر رشدش باعث خشک شدن 

در مقام دفاع از برنامه کیچر باید اشاره کرد که . شود گیاه می
مختاري علم کامالً برآمده از یک نگاه  این تلقی از خود

کالسیک به فعالیت علمی است دیدگاهی که بخشی از ثمرات 
به عالوه شاید . مباحث مطالعات علم و جامعه نافی آن است

بتوانیم این طور پاسخ خود را تکمیل کنیم که ما تاکنون نتایج 
ایم که بخواهیم با  این شکل از هدایت علمی را درنیافته

  .هاي مربوطه به این رأي قائل شویم ه از آماراستفاد
سامان به  اي علم به آید که به نظر عده می انتقاد دیگر از آنجا بر

به این معنا . اي محدودکننده پژوهش علمی است طور فزاینده
که هر برنامه هدایت پژوهش علمی باید براي افرادي که 

منفعتی که  بیبه ظاهر   هاي پژوهشی شان حول پروژه زندگی
در . 1دهند فضایی باز کند دیگران اصالً به آنها اهمیت نمی
به . تر از انتقاد نخست است حقیقت این انتقاد شکلی محدود

ناقض معناي  ،آل کیچر این بیان که حتی اگر منتقد بپذیرد ایده
تواند به شکل  مختاري علم نیست باز هم می قابل قبول خود

وارد کند و قائل شود که آن شکل کاربست این مفهوم ایراد 
مطلوب از خود مختاري علم و آن شکل معتدل از هدایت 

ها باز  پژوهش علمی، باید جایی براي این سنخ از پژوهش
توان جایی  آل کیچر می ند در ایده اما نگارندگان معتقد. کند

هاي غیرعملی رؤیاپردازان باز کرد با این توجیه که  براي رؤیا
دادن چنین فرصتی به آنها براي پیگیري ممکن است با 

با این . رؤیاهایشان، در نهایت منفعتی براي همه حاصل شود
ها باید در  حال نهایتاً ایجاد موقعیتی براي ارضاء کنجکاوي

سامان به تصویر  آلی که علم به ساالرانه ایده گفتگوي مردم

                                                 
ن دسـتن    بـه  است متعلق انتقاد این از صورتی -1 لـوق(Lorraine Daston) ]12 ؛

  ].121ص 

مشاوران مطلع باید بتوانند ارزش . کشد قابل دفاع باشد می
یگیري این نوع پژوهش را بازشناسند حتی اگر سود آن پ

پاسخ دهند که نسبت  ،اما شاید این منتقدان. غیرمستقیم باشد
ها در نگاه امروزي و در سطح کنونی پیشرفت  به برخی پروژه

توان در آینده براي آن منفعتی حتی  علمی، به هیچ وجه نمی
ت به صورت غیرمستقیم متصور شد و شاید بعد از گذش

ها  ها از دنبال کردن همان پروژه، به آرامی برخی منفعت دهه
توان تصور کرد که  در چنین شرایطی چگونه می. آشکار شوند
آل بودن  حتی با پذیرش فرض ایده(آل کیچر  مشاوران ایده

چنین قدرت تشخیصی نسبت به آینده یک پژوهش ) آنها
چنین آل کیچر در  آید ایده خاص داشته باشند؟ به نظر می

پس . شود شرایطی قائل به محدودیت در پژوهش علمی می
پیگیري رؤیاپردازي و کنجکاوي دانشمندان هم محدودیتی 
دارد و محدودیت آن را وجاهت و معقول بودن آن تعیین 

به نظر نگارندگان فرض محدودیت در پژوهش علمی . کند می
 گذاري بر اي که سرمایه پروژه. هم بایسته و هم ضروري است

هاي فعلی نامعقول باشد بهتر است به  روي آن از نظر ارزیابی
زمانی وانهاده شود که قابلیت دفاع و توجیه در پرتوي 

  .اطالعات جدید را یافته باشد
انتقاد دیگر در این خصوص را شاید بتوان این طور توضیح 

آل در صورت کاربست در شرایط عینی  داد که این ایده
آل در  به بیان دیگر این ایده. برد یش نمیجامعه، کار زیادي از پ

تواند  تأثیر است و نمی شرایط کنونی فعالیت علمی، بی
اما براي پاسخ دادن به این . وضعیت کنونی ما را تغییر دهد

هاي علمی رفت و  هاي عینی رویه انتقاد باید به سراغ مثال
تواند در  سامان برخالف این دیدگاه می نشان داد که علم به

با این حال . هاي عملی ارائه دهد هایی راهکار زهحو
هاي سیاست  سامان در حل چالش راهکارهاي برآمده از علم به

معاصر ] 249-227و  129-125؛ صص 12[علم و فناوري 
تواند تا حدي نگرانی حاصل از این انتقاد را کم کند به  می

سامان براي اعمال تغییري اساسی در  طوري که افق علم به
توان به آن امید  ه سیاست علم معاصر روشن است و میروی

البته ارزیابی نهایی در این باب را باید تا زمان بررسی . داشت
  .2نتیجه کاربست پروژه کیچر در مقام عمل به تعویق انداخت

آل  ترین انتقاد، نقدي است که به ایده اما شاید بتوان گفت مهم
                                                 

 .]1[رجوع شود به  کیچر آل ایده کاربست عملی نمونه یک با آشنایی براي -2
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از جمله  2و براون 1تنلوا. سامان، اشاره دارد دانستن علم به
منتقدینی هستند که هر کدام به نحوي به این نکته اشاره 

سامان همچون یک خیال  آل علم به از نظر لواتن ایده. اند داشته
شهري است که ممکن است در مباحث فلسفی نقش  آرمان

گرایانه از علوم جایی نخواهد  داشته باشد اما در شرح واقع
هایی آدمی را به یاد  ن چنین بحثو از نظر براو] 21[داشت 
هاي رایج میان طرفداران کمونیسم، آنارشیسم یا هر  مغالطه
براون معتقد است که تجربه . اندازد شهر دیگر می آرمان

هایی خطرات کاربست  تاریخی به دست آمده از چنین نظام
هاي فلسفی در فعالیت سیاسی را به خوبی نشان  آل ایده
تقد است که براي پاسخ به این انتقاد کیچر مع]. 22[دهد  می

آل  نخست، ایده: آل، تمایز قائل شد باید میان دو تلقی از ایده
هاي ما باشد و دوم،  به مثابه چیزي که باید هدف فعالیت

هایی براي دستیابی یا  آل به مثابه چیزي که باید رویه ایده
کند  کیچر تأکید می. تر شدن به آن طراحی کنیم نزدیک
هایی هستند که بتوانیم مسیري  آل دار، آن ایده هاي معنی آل ایده

در نتیجه فیلسوفی که . را براي رسیدن به آنها تصور کنیم
اي که باید به  هاي اولیه کند باید بتواند گام آلی را مطرح می ایده

به عالوه اینکه هر چه . طرف آن برداشته شود را مشخص کند
کن است که فهم ما از آن رویم مم آلی پیش می به سوي ایده
کیچر با ترسیم مسائل سیاست علم معاصر و . پاالیش یابد
هایی براي هر کدام از آنها در چارچوب علم  ارائه راهکار

هایی را براي نزدیک شدن به این  کند گام سامان سعی می به
البته این بدین معنا نیست که این مراحل و . آل بردارد ایده

صفیه و اصالح ندارد بلکه وي معتقد است ها نیاز به ت راهکار
هاي اجتماعی در  توان در مشخص کردن مسیر از آزمایش می

توانند درباره  مقیاس کوچک بهره گرفت و پژوهشگران می
هاي مختلف  هاي مختلف بهبود ارتباط میان گروه مزایاي نحوه

؛ 12[ها تحقیق کنند  گیري یا تسهیل نظارت بیرونی بر تصمیم
دانش عمومی ما  نظام«کند که  کیچر تصریح می .3]125ص 

محصول تاریخی پیچ در پیچ است و دالیل اندکی وجود دارد 
که باعث شود چنین بیاندیشیم که این تاریخ، ما را به 

؛ ص 12[» هایی رسانده که مستعد هیچ بهبودي نیستند نهاد

                                                 
1- Richard Lewontin 
2- Mark B. Brown 

 :Fishkin, J. (2009). When the People Speak. New York: نمونه براي -3

Oxford University Press.  

آل کیچر را از  و شاید همین نکته باشد که دامن ایده] 130
روحیه . کند شهري حفظ می هاي آرمان ه سمت نظامرفتن ب
دانش عمومی و  نظامگري  گري و خود تصحیح انتقاد خود

است  نظاماي که برآمده از این  اینکه هر مدلی، طرحی و برنامه
هاي بیشتر  تواند در آینده در پرتوي اطالعات و دانسته می

هاي کمونیستی و  اي که نظام نکته. اصالح و پاالیش شود
شهري  اي نداشتند و خود را آن آرمان آنارشیستی از آن بهره

   .کردند که هیچ حک و اصالحی در آن راه ندارد تصور می
  ساالري ارزیابی تلقی کیچر از مردم 2- 6

ساالري  رسد در یک ارزیابی کلی، نظریه مردم به نظر می
شناسانه به  مشورتی را باید در عداد رویکرد ارزش

. 4شناسانه قرار داد مقابل رویکرد روش ساالري و در مردم
ها و  ساالري را در ارزش رویکردي که جوهره مردم

کیچر . کند هایش از جمله برابري و آزادي تعریف می آل ایده
ساالري را نه جزء  نیز در همین راستا، نگاه روشی به مردم

ساالري بلکه تنها به مثابه نوعی ابزار قلمداد  مردم یحام
اجماع و (آید  ساالري می اري که گاهی به کار مردمابز. کند می

ساالري  و گاهی همچون مانعی در روند مردم) فهم متقابل
شاید بتوان تلقی . گیرد قرار می) مراجعه به رأي اکثریت عوام(

ساالري را نزد کیچر صورتی دیگر از  شناسانه به مردم روش
باید  ساالري هر نظریه مردم. ساالري عوامانه دانست مردم

ساالرانه  شناسانه مردم هاي ارزش حداقل داراي برخی مؤلفه
محسوب  قیرقساالري سطحی و  باشد و اگر نه، یک مردم

اند کیچر دلیلی  تا آنجا که نگارندگان بررسی کرده. شود می
براي روایی و وجاهت اتخاذ این رویکرد ذکر نکرده بلکه تنها 

ع از آن را به هاي بدیل آن را برشمرده و زحمت دفا ضعف
شناسانه در  باید توجه داشت که رویکرد ارزش. دهد خود نمی

ساالري، دیدگاهی  شناسانه به مردم برابر رویکرد روش
شناسانه  شود و اینکه رهیافت روش کالسیک محسوب می
براي این مطرح شد که  6و شومپیتر 5توسط متفکرانی چون وبر

شده  هاي مطرح ار انتقادساالري را به نحوي از زیر ب بتواند مردم
حال . 7ها رها کند گرا ساالري به ویژه نخبه توسط مخالفان مردم

                                                 
  .]23[به  رجوع شود تفکیک این با آشنایی براي -4

5- Max Weber 
6- Joseph Schumpeter 

 عناصـري  شـدند  مجبور ها انتقاد این به پاسخگویی براي شومپیتر هم و وبر هم -7
 کتـاب  در هلد دیوید نمونه براي. کنند خود نظریات وارد را گرایانه نخبه دیدگاه از
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تحت چنین شرایطی رفتن به سراغ رویکرد کالسیک بدون 
شده به آن ناموجه به نظر  هاي مطرح پاسخ دادن به انتقاد

شاید بتوان از این کاستی این طور دفاع کرد که روش . آید می
هاي  یه باید داراي حداقلی از پیوندو محتوا در یک نظر

توان در قالب هر  وجودشناسانه باشند به این معنا که نمی
روشی هر محتوایی را ریخت و از هر محتوایی تحت قالب 

آید با پذیرش این  به نظر می. هر روشی، ظهوري ساخت
شناسانه بدون  توان از رویکرد روش استدالل نیز دیگر نمی
شناسانه و  هاي رویکرد ارزش زم از مؤلفهوارد کردن حداقلی ال

با این حال این پاسخ . به عنوان رویکردي مستقل دفاع کرد
هاي  تواند جوابگوي جاي خالی پاسخ کیچر به انتقاد نمی

در نتیجه در بهترین . شناسانه را بگیرد طرفداران رویکرد روش
ساالري به  توان گفت تفکرات کیچر در باب مردم حالت می
یدگاه گزینشی و تا حدي ناموجه خود دچار خاطر د
  .هاي جدي است نقصان

سامان و  آل علم به به نظر نویسندگان تبیین کیچر از ایده
ساالري  آلش تا حدي یادآور نظریه مردم مشاوران ایده
شاید بتوان از مشاوران کیچر همچون . نمایندگی است

منافع نمایندگانی یاد کرد که وظیفه برقراري سازگاري میان 
با این . اند را بر عهده گرفته) دانشمندان و مردم(شان  موکالن

ساالري مشورتی  حال کیچر در آثار خود تبیینی از نسبت مردم
وي در این رابطه تنها به این نکته . دهد و نمایندگی ارائه نمی

مهم نیست که هر مشاور نماینده یک گروه « کند که  اشاره می
فرد به فرد باشد همفکر یا یک شهروند خاص در یک رابطه 

هاي  هاي دیگر جوامع و هم نسل ها باید هم نیاز بلکه مشاور
کیچر در این عبارات ]. 122؛ ص 10[» آینده را در نظر گیرند

کند اما متأسفانه ملزومات آن را پی  از لفظ نماینده استفاده می
باید توجه داشت اگر این نسبت به طور قابل قبولی . گیرد نمی

ساالري  مردم«زي که کیچر میان مشخص نشود تمای
به . وجه است گذارد بی می» گرایی بیرونی نخبه«و » روشنگرانه

هاي مدرن ضرورتاً نمایندگی هستند  ساالري عالوه اینکه مردم
ساالري روشنگرانه که مورد حمایت کیچر  پس حتی مردم

است اگر بخواهد در مقام اجرا قرار گیرد الزم است که برخی 

                                                                            
 دیدگاه و رقابتی گرایی نخبه« مدل عنوان تحت را وبر نظریه ساالري، مردم هاي مدل
 پاسخدهی هاي رویکرد و ها انتقاد این با بیشتر آشنایی براي. دهد می قرار »ساالر فن
  .]24[رجوع شود به آنها  به

ها را هم شامل شود چرا که هر چند  ومت نخبهاز عناصر حک
ممکن است فرآیند انتخاب کامالً برآمده از توافق یا مالحظاتی 

شده،  غیر از شایستگی فردي باشد در نهایت براي فرد انتخاب
قدرت و جایگاه باالتري نسبت به رقباي خود و سایر مردم 

ده از به بیان دیگر اصوالً انتخاب یک نماین. سازد فراهم می
میان سایر نامزدها، نوعی بیان این مطلب است که آن فرد 

توان  نسبت به بقیه برتري و تفوق دارد و از این روست که می
ساالري روشنگرانه بلکه یک  رهیافت کیچر را نه یک مردم

حال اگر بپذیریم که ]. 8[دانست » گرایی روشنگرانه نخبه«
اي عناصر ساالري روشنگرانه کیچر به نوعی دار مردم
نمایندگی است از یک سو تمام  نظمگرایی در قالب  نخبه
سازي  گرایانه در تصمیم هاي نخبه نظاماتی که کیچر به  ایراد

هایی را که  شمارد و از سوي دیگر نقص می سیاست علم بر
دهد به مدل  ساالري نمایندگی مورد اشاره قرار می براي مردم

اما از آنجا که کیچر  ].80؛ ص 12[آید  مختارش هم وارد می
کند و  آل یاد می این نمایندگان را تحت عنوان مشاوران ایده

آل  سامان را به مثابه یک ایده کار علم به و اساساً ساز
کند شاید بتوان گفت این نمایندگان  نیافتنی توصیف می دست
هاي  ساالري آل، همانند نمایندگان مورد توصیف مردم ایده

ن مشاوران بر خالف نمایندگان مرسوم در ای. نمایندگی نیستند
ساالري وظیفه ندارند تا به همه منافع،  هاي نمایندگی مردم مدل

هاي موکالنشان پاسخ مثبت بدهند بلکه  عالئق و خواسته
 .هاي آنها پاسخگو باشند وظیفه دارند که نسبت به درخواست

با بیان استدالل خود و  توانند می خاص گروه یک نمایندگان
کنند و  رد را دسترس عموم قرار دادن آن، درخواستی در
زمان امکان نقد استدالل خود را براي موکالنشان مهیا  هم

چه در تأیید و چه در (اتخاذ تصمیم از پس این فرآیند . سازند
نماینده را نسبت به موکالنش ) نفی درخواست موکالن

 آید نمایندگی کردن مشاوران به نظر می. سازد پاسخگو می
هاي  آل کیچر به نوعی بازگو کردن و بازتاب دادن دیدگاه ایده

هاي اطلس اهمیت علمی و  اعضاء نسبت به اولویت
گذاري علم است اما این بدین معنا نیست که  سیاست

بر اعضاء و موکالنشان هستند بلکه در جایی و  مشاوران، فرمان
ه، در موقعیتی شاید این اقتضاء به وجود آید که به طور موج

کیچر قائل به نوعی از . مقابل درخواست موکالنش بایستند
در . شکل فلسفی نمایندگی است و نه یک شکل سیاسی
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شکل فلسفی، نمایندگان پاسخگو به  نیابهترین حالت 
هاي شهروندان هستند و پر واضح است که در این  دیدگاه

گرایی و  حل کیچر به نحوي تقویت روحیه نخبه شکل نیز راه
نخبگانی که البته نه دانشمندان . ساالري است مردمتضعیف 

آل هستند که  هستند و نه سیاستمداران، بلکه مشاورانی ایده
حاال با تحت تربیت قرار گرفتن توسط متخصصان جامعه 

هاي کالن  علمی، داراي نوعی امتیاز خاص در تعیین سیاست
  .اند علمی شده

ساالري  دمدر اینجا مناسب است که به وجهی دیگر از مر
آید  وجهی که به نظر می. روشنگرانه کیچر هم نگاهی بیاندازیم
به . دهد گرایی سوق می باز هم ما را به سمت شکلی از نخبه

ساالري عوامانه نزد کیچر  یاد آورید که حاصل مردم
. ثمر و به ضرر شهروندان است بینانه، بی هاي کوته تصمیم

کند؟  را حل میکیچر در برنامه خود چگونه این مسائل 
آل که تحت تربیت متخصصان  نخست با فرض مشاورانی ایده

اند و اطلس اهمیت علمی را به خوبی  و دانشمندان قرار گرفته
هاي  ها و دغدغه کنند و در عین حال نسبت به دیدگاه درك می

عموم شهروندان آغوشی باز دارند و دوم با ترویج علم در 
مردم، شهروندانی تربیت سطح جامعه و تقویت دانش عمومی 

فهمند و  شوند که هم سازوکار فعالیت علمی را خوب می می
هاي مسائل پژوهشی در اطلس  هم نگاه مناسبی به جایگاه

کند که  از این دو طریق، کیچر سعی می. اهمیت علمی دارند
وجه نخست راهکار . ساالري عوامانه فائق آید بر نواقص مردم

ی کردیم که به زعم ما نهایتاً به وي را در انتقاد قبل بررس
اما آیا وجه دوم پاسخ کیچر . شود گرایی ختم می نوعی نخبه

ساالري باشد؟ پاسخ ما به  تواند حاکی از پاسداشت مردم نمی
ند که نگرانی و  نگارندگان معتقد. این پرسش منفی است

و نه  1آلش رسیدن به نتایج درست دغدغه اصلی کیچر در ایده
به عبارت . 2ساالرانه است ها از یک فرآیند مردم خروج تصمیم
ساالري براي کیچر یک وسیله است و نه یک  دیگر مردم

هاي  کیچر یکی از عمده وجوه نقدش به رویکرد. 3هدف

                                                 
 علم مالحظات ارضاءکننده نحو، بهترین به که است اي بهینه پاسخ درست پاسخ -1
  .باشد )نظري صرف کنجکاوي و عمومی نیاز( سامان به
 پاسـخ  بـه  رسـیدن  در سامان به علم آل ایده غایت از مشابه تلقی با آشنایی براي -2

  ].26[به  رجوع شود درست
سـاالري رجـوع شـود     مردم بابدر  کیچر دیدگاه از مشابه تلقی با آشنایی براي -3

  ].27[به 

هاي  ها در ارائه پاسخ گرایانه را نقص این رویکرد نخبه
ساالر ذکر  جانبه و ترکیبی و نه عدم استفاده از روند مردم همه
توان گفت بیشتر  به عالوه اینکه به طور کلی می. دکن می
هاي مشورتی وجود یک نتیجه مطلوب  هاي رایج سیاست مدل

گویی که براي . گیرند ها را از ابتدا فرض می گیري در تصمیم
تمام مسائل یک پاسخ درست و یک نتیجه مطلوب قابل 

ارزش (ترکیب دو مقدمه قبل ]. 22[کشف وجود دارد 
به ) ساالري و فرض وجود یک پاسخ درست غیرذاتی مردم

سامان ماهیتی  به انجامد که پروژه کیچر در علم  می  این نتیجه
  . گرایانه دارد اما چگونه؟ نخبه

در یک نگاه کلی، قدم اول هر استدالل در دفاع از رویکرد 
گیرد که براي هر مسئله یک پاسخ  گرایانه فرض می نخبه

کشف وجود دارد و قدم صحیح و یک نتیجه مطلوب قابل 
پذیرد که متخصصان و نخبگان از عموم مردم در  دوم می

گام دوم استدالل با . کشف آن پاسخ صحیح تواناتر هستند
آید چرا که صرف  برداشتن گام نخست به راحتی پذیرفتنی می

پذیرش وجود یک پاسخ صحیح در مسائل، به نوعی حمایت 
ت دیگر اگر یک پاسخ به عبار. گرایانه است از رویکرد نخبه

اي  درست وجود دارد و نخبگان تفوق معرفتی غیرقابل مقایسه
نسبت به عموم مردم دارند دیگر چه جایی براي ورود نظرات 

پذیرش گام اول، دفاع از ]. 328؛ ص 25[ماند  مردم می
کیچر . سازد ساالري را تبدیل به کاري به غایت دشوار می مردم

آلش نسبت به نظرات و  وران ایدهبا پاسخگو معرفی کردن مشا
کند مسیر دستیابی به آن پاسخ  هاي مردم سعی می دیدگاه

صحیح را هموارتر کند اما این بدین معنا نیست که چون این 
ساالرانه است الزاماً باید  کار به نحوي ارج نهادن به روند مردم

ساالر  در حالی که طرفداران رویکرد مردم. داخل و حفظ شود
فرض که در مقابل تمام مسائل یک پاسخ صحیح و  شاین پی

آنها . پذیرند یک نتیجه مطلوب قابل کشف وجود دارد را نمی
پذیرند که در همه موارد، مصالح شهروندان یک جامعه را  نمی

بتوان در قالب یک پاسخ صحیح ترسیم کرد و داشتن هوش و 
د درك بیشتر را براي کشف آن مؤثر دانست بلکه آنها معتقدن

تواند در قالب پاسخ صحیح چنین مصالحی را  هیچکس نمی
ساالري در اغلب موارد آنچه به  به نظر طرفداران مردم. بشناسد

هایی  خواسته. صالح مردم باشد منطبق با خواست مردم است
. هاي کامالً شخصی آنها است ها و رجحان که موضوع سلیقه
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ت تربیت در برنامه کیچر دادن نقشی به شهروندانی که تح
اند صرفاً نوعی تقویت مسیر رسیدن  دانش عمومی قرار گرفته

ساالر  هاي درست است نه اینکه خود فرآیند مردم به پاسخ
آید  حاصل از نقش شهروندان، مهم باشد و بنابراین به نظر می

ساالري روشنگرانه به  هر دو جنبه پاسخ کیچر در قالب مردم
  .انجامد گرایی می نحوي به نخبه

  
  گیري نتیجه -7

اي از رویکرد  سامان به مثابه نسخه آل علم به ایده
گذاري علم و فناوري سعی  سازي در سیاست ساالر مردم
کند با پیوند مسائل کالسیک و متأخر در مطالعات و فلسفه  می

در این . علم راهکاري موجه و کارا در صحنه عمل عرضه کند
در پروژه » لمیاهمیت ع«و » ارزش و علم«میان دو مسئله 

شناسانه و  کیچر همچون دو پل براي ربط مباحث معرفت
سیاسی در باب علم -شناسانه علم با مطالعات اجتماعی روش

توان اهمیت علمی و سازوکاري  ترسیم شده به طوري که می
ها در فرآیند علمی  که کیچر در باب ورود موجه ارزش

بر . ستسازد را دو نقطه قوت اساسی پروژه وي دان برمی
تواند حکم  همین مبنا است که فیلسوف علمی چون کیچر می

ساالرانه در نظام ارزشی علم  هاي مردم به روایی ورود ارزش
بدهد و از این گذرگاه راهی براي ورود شهروندان در فعالیت 

هاي مهم  اگر در علم از یک سو به دنبال صدق. علمی باز کند
ه زمان، مکان و زمینه بست هستیم و مفهوم اهمیت کامالً هم

گیري فهم  هاي ارزشی به شکلی گسترده در شکل است و نظام
ما از اهمیت دخالت دارند و اگر از سوي دیگر بتوان تحت 

گر،  هاي گفتگو آل و تعهد دوسویه طرف یک گفتگوي ایده
شمارد شکلی موجه براي  همراه با شرایطی که کیچر برمی

توان به طور  سیم کرد میها درون معرفت علمی تر ورود ارزش
موجهی از حضور شهروندان در فعالیت علمی و در 

ها و  هایی چون تعیین اهداف، طراحی روند حوزه
کیچر با ترسیم چنین . ها دفاع کرد گیري کردن جهت مشخص

هاي  فضایی از فعالیت علمی و دفاع سرسختانه از ارزش
م ساالرانه هاي مرد ساالرانه و دفاع از روایی ورود ارزش مردم

رود که بتواند  در فعالیت علمی به دنبال طراحی سازوکاري می
ترتیباتی . به طور قابل قبولی این ترتیبات را در خود جاي دهد

مدارانه و هم باید  هاي نخبه که هم باید به نوعی پاسدار ارزش

. پاسدار نقش و حضور مؤثر شهروندان در فعالیت علمی باشد
مشاوران . روید سامان می ه علم بهدر چنین شرایطی است ک

فکر کیچر با قرار گرفتن تحت تربیت  آل و خوش ایده
متخصصان و دانشمندان و قرار گرفتن در معرض نظرات و 

هاي شهروندان و در نهایت طی یک فرآیند گفتگوي  دیدگاه
میان خودشان دست به طراحی ) با شرایط خاص(آل  ایده

اما فارغ . زنند سامان می ري بهگذاري علم و فناو برنامه سیاست
تواند در مقام عمل به اجرا  آل چه مقدار می از اینکه این ایده

هاي فلسفی معموالً زمانی که به مرحله اجرا  آل ایده(در آید 
هاي نامأنوسی نسبت به آنچه پیش از این فکر  رسند تجربه می
واند ت آل تا چه حد می و اینکه این ایده) زنند شد را رقم می می

یک بخش مهم براي (در پیشبرد ادعاهایش موفق باشد 
سامان نگاه به تجربه تاریخی کاربست  سنجش ادعاهاي علم به

و همچنین اینکه ) این ایده است که فعالً در اختیار ما نیست
هاي  آل تا چه میزان بر بنیاد مفاهیم به کار رفته در این ایده

سامان از آنجا که  آل علم به در ایده(محکمی استوار است 
ساالري به درستی بررسی  هاي مردم چیستی و ربط دقیق مدل

شود بر  هاي آن به طور کامل پی گرفته نمی شود و پیامد نمی
آید  به نظر می) یابد ساالري ابتناء می یک فهم ناقص از مردم

این پروژه در ادعاي اصلی خود یعنی پیشبرد مدل 
تنش میان علم و  براي حل» ساالري روشنگرانه مردم«

اي که  ساالري مردم. شود ساالري با شکست مواجه می مردم
ساالري  کند و مدعی است که معایب مردم کیچر از آن دفاع می

. گرایانه است هاي نخبه عوامانه را ندارد تنها بسطی از رویکرد
کند جایگاهی درخور  این رویکرد با وجود اینکه سعی می

هاي علم قائل  گذاري تعیین سیاستهاي عوام در  براي دیدگاه
آل نسبت به مردم گوشی شنوا و زبانی  مشاوران ایده(شود 

نهایتاً به خاطر عدم درك مکفی و عمیق از ) مستدل دارند
پذیرش وجود پاسخ صحیح و نتیجه (ساالر  فرآیند مردم

ساالري  ، مردم)مطلوب قابل شناسایی در عمده مسائل سیاسی
و نه به دلیل (هاي صحیح  رسیدن به پاسخ به مثابه ابزاري براي
. ماند در رسیدن به اهدافش ناکام می) ساالر ذات فرآیند مردم

شناسانه  کند با اتخاذ رهیافت ارزش در حقیقت کیچر سعی می
به درکی ) ساالري عوامانه مردم(شناسانه  و طرد رهیافت روش

ساالري متمسک شود که بیشترین همراهی را با  از مردم
این در حالی است که به . گرایی دارد گرایی و نخبه صتخص
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ناپذیر  ساالري، جزء جدایی آید نگاه روشی به مردم نظر می
سازي هر نهاد اجتماعی است و کنار گذاشتن  ساالر پروژه مردم

گرایانه،  هاي نخبه آل اش از ایده آن صرفاً به خاطر فاصله
البته . ر استمدا ناموجه و به نوعی پذیرش برتري نظام نخبه

این بدین معنا نیست که پروژه کیچر تمام صالحیت خود 
براي تولید و بسط یک سیاست علم و فناوري معقول و 

هایش براي مشکالت  حل معتدل را از دست داده و در تمام راه
. بست خورده است و مسائل سیاست علم معاصر به بن

هترین آل کیچر یکی از ب نگارندگان هنوز معتقدند که ایده
گري وضعیت سیاست علم معاصر است  ها براي درمان برنامه

تواند حداقل در بخشی از معضالت،  کاربست کامل آن می وو 
تواند  آل نمی این ایده ،راهگشا باشد اما برخالف ادعاي کیچر

  .ساالري باشد بخشی پاسدار مردم به نحو رضایت
  

  References                                        منابع
[1] Reiss, J., & Kitcher, Ph. (2009). Biomedical 
Research, Neglected Diseases, and Well-Ordered 
Science. Journal of Theoria: An International Journal 
for Theory, History and Foundations of Science, 24(3), 
263-282. 
[2] Emami K., A., & Haghighat, S. (2019). The 
Relationship between Science and Democracy in the 
Contemporary Studies and Philosophy of Science. 
Journal of Methodology of Social Sciences and 
Humanities (MSSH), 25(2), 35-56. {In Persian}. 
[3] Sismondo, S. (2012). An Introduction to Science 
and Technology Studies. Translated into Persian by 
Khoshnevis, Y. Tehran: The Soroush Publishing. 
[4] Peivasteh, S. (2019). STI Policy Making: Social 
Aspects and Consequences. Journal of Science and 
Technology Policy, 11(2), 43-57. {In Persian}. 
[5] Brown, M. (2009). Science in Democracy. 
London: The MIT Press. 
[6] Cary, W. (1988). Toward a Democratic Strategy 
for Science. In: Dickson, D. (ed.). The New Politics of 
Science. Chicago: The University of Chicago Press 
Books. 
[7] Moussavi, A. (2019). Avenues of Contact and 
Collaboration for Philosophy of Science with STI 
Policy. Journal of Science andTechnology Policy, 
11(2), 17-28. {In Persian}. 
[8] Longino, H. (2002). Science and the Common 
Good; Thoughts on Philip Kitcher’s Science, Truth, 
and Democracy. Journal of Philosophy of Science, 
69(4), 560-568. 
[9] Stevenson, L., & Byerly, H. (2014). The Many 

Faces of Science: An Introduction to Scientists, 
Values, and Society. Translated into Persian by 
MohammadAmini, M. Tehran: The Now Press. 
[10] Kitcher, Ph. (2001). Science, Truth, and 
Democracy. New York: Oxford University Press. 
[11] Kitcher, Ph. (1993). The Advancement of 
Science. New York: Oxford University Press. 
[12] Kitcher, Ph. (2011). Science in a Democratic 
Society. New York: Prometheus Books. 
[13] Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). Why 
Deliberative Democracy?. Princeton: Princeton 
University Press. 
[14] Cohen, J. (1997). Deliberation and Democratic 
Legitimacy. In: Bohman, J., and Rehg, W. (ed.). 
Deliberative Democracy: Essays on Reason and 
Politics. London: The MIT Press. 
[15] Smith, G. (2003). Deliberative Democracy and 
the Environment. London and New York: Routledge. 
[16] Burtt, E. A. (1995). The Metaphysical 
Foundations of Modern Physical Science. Translated 
into Persian by Soroush, A. Tehran: Elmi va farhangi 
Publishing Co. 
[17] Kitcher, Ph. (2007). Darwin and Democracy. 
Journal of Crosscurrents, 57(1), 18-37. 
[18] Kitcher, Ph. (2002). Reply to Helen Longino. 
Journal of Philosophy of Science, 69(4), 569-572. 
[19] Wolpert, L. (2002). Unpersuasive Thoughts and 
Unhelpful Ideals. Journal of Science, 295(3), 633. 
[20] Goodstein, D. (2002). Setting Scientific 
Agendas, American Scientist (March–April, 2002). 
Retrievable at 
http://www.americanscientist.org/bookshelf/Leads02/s
citruthdem.html. 
[21] Lewontin, R. (2002). The Politics of Science. 
Journal of Review of Books, 71(2), 34-40. 
[22] Brown, M. (2004). The Political Philosophy of 
Science Policy. Journal of Minerva, 42(1), 77-95. 
[23] Ansari, M. (2005). Discursive Democracy: 
Democratic Potentials in the Thoughts of Habermas 
and Bakhtin. Tehran: The Markaz Publishing Co. {In 
Persian}. 
[24] Held, D. (2000). Models of Democracy. 
Translated into Persian by Mokhber, A. Tehran: 
Roshangaran Press. 
[25] Cohen, C. (1994). Democracy. Translated into 
Persian by Majidi, F. Tehran: The kharazmi Press. 
[26] Keren, A. (2013). Kitcher on Well-Ordered 
Science: Should Science Be Measured against the 
Outcomes of Ideal Democratic Deliberation?. 
Journal of Theoria: An International Journal for 
Theory, History and Foundations of Science, 28(2), 
233-244. 
[27] Dijstelbloem, H. (2014). Science in a Not So 
Well-Ordered Society: A Pragmatic Critique of 
Procedural Political Theories of Science and 
Democracy. Journal of Krisis, 24(1), 39-52. 
 

 


