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Abstract 
There are three mainstreams in feminist philosophy of science: feminist 

empiricism, feminist standpoint theory, and feminist postmodern 

epistemology. Sandra Harding as a feminist philosopher of science aims to 

integrate standpoint theory with postmodern tendencies. This tendency is 

apparent in her account about scientific pluralism. One can recognize two 

distinct routes in Harding’s arguments for scientific pluralism. First; she 

argues for some kind of scientific pluralism which is based on the concept of 

"strong objectivity" and second; she establishes an argument in favor of a 

"world of sciences" which reflects post-modern concerns. The strong 

objectivity argument relies on standpoint theory of knowledge. It assumed 

that the perspectives of marginal groups can produce less distorted accounts 

about nature and social relations. On the other hand, the concept of the world 

of sciences is affected by Harding’s postmodern tendencies; according to 

which there is a co-constitutive relation between science and society. 

Harding applies both approaches in favor of scientific pluralism, but these 

two arguments lead to two different types of scientific pluralism. This 

disparity is the result of the conflicts between standpoint theory of 

knowledge and postmodern epistemology. In the following paper non-

coherent implications of Harding’s scientific pluralism is discussed in two 

cases: the problem of “Realism/Anti-Realism” and the style of “social 

interactions in scientific community”. 
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 های آن تکثرگرایی علمی ساندرا هاردینگ و ناسازگاری

 * زهرا زرگر
 آموختۀ دکترای فلسفۀ علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دانش

 (132تا  111)از ص  
 22/9/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 29/3/1400تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
، و میمی  معرفمت مدقعنت ۀنظريمگرايی فینینسم ی،  علم  فینینسم ی وجمدد دارد: تهر مه ۀسه جريان اصلی در فلسف

میی  معرفت را  ه  مدقعنت ۀنظريکیی  . سانیرا هارديیگ فنلسدف عل  فینینست، تالش میمیرن پستشیاسی  معرفت
تکثرگرايمی  ۀاو در مار ديیگاهاين گرايش هارديیگ در  ايین  اشی. میرن پستتفسنر کیی که نسبت  ه ان قادات  طريقی

 تمدان دو اسم ی م م یمايز اسم  راد کمرد: ممی از آراء هارديیگ در دفاع از تکثرگرايی علییشدد.  علیی ننز ديیه می
. اسم ی م مب یمی  مر «جهمانی از علم  هما»در دفماع از دوم و اس ی م  ،«عنینت قد » ر مبیا  مفهدم اوم اس ی م 

ا  واقعنمات جهمان را  ما  ها  حاشمنه است که طبق آن میظر گروه میی  معرفت مدقعنت ۀنظريعنینت قد   رگرف ه از 
 میرن پسمتهما   ثر از گرايشأها م م کییی. از طرف ديگر اس ی م  ه نفع جهانی از عل  کی ر   ازنیايی میتحريف 
دو اسم ی م را  مه نفمع  اگرچه هارديیگ هر است. م قا ل جامعه و عل    شی قدام ۀو مب یی  ر فرض را ط ،هارديیگ

ايمن  شمدنی.  رد، اما اين دو اس ی م  ه دو ندع م فماوت از تکثرگرايمی علیمی می همی ممی تکثرگرايی علیی  ه کار می
 ۀاست. در مقال میرن پستشیاسی  معرفتو میی  معرفت  مدقعنت ۀنظري ها  مدجدد منان دوگانگی محصدم تعارض

، و الگمد  «گرايی علیمی گرايی و نماواقع واقمع» مسمللۀدو  ۀهارديیگ در مار آمنز تکثرگرايی علیی زير مداضع تیاقض
 شدد.  ررسی می «علیی ۀتعامالت اج یاعی در جامع»
 

 ،میرن پسمتشیاسمی  معرفت ،میی  معرفمت مدقعنتعل  فینینس ی، تکثرگرايی علیی،  ۀفلسف: های کلیدی واژه
 .عنینت
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 مقدمه .1
 ۀفینینسم ی  مه سمه دسم  شیاسمی معرفتعلم  و  ۀفلسمفهما   جريان  یمی  کالسمن ، طبق تقسن 

، و  (Standpoint Theory of Knowledge) معرفممت    میممی مدقعنت ۀفینینسمم ی، نظريمم گرايی تهر ممه
هر سمه جريمان،  ما  .(Intemman, 2010: 778) شدنی می تقسن  میرن پستفینینس ی  شیاسی معرفت

و  ما رويکمرد   مردسا رانه در عل  را تحلنمل کمردهها   ها  ورود ارزش رويکرد  تدصنفی زمنیه
فینینس ی، در آغماز  ما  گرايی تهر هجريان دهیی.  هايی  را  حذف آن پنشیهاد می تهديز ، راه حل

 مه  )هیچدن خیثمايی ارزشمی،  می طرفانمه  مددن ، داور  تهر مه و...(مرسدم عل  میرن ها   ايیئامپذيرش 
 ۀصمب   ماعلیمی ها   پرداخمت. از ايمن میظمر نظريمه ممی علم مردمحدرانمه در ها   نقاد  نظريمه

گرايان فینینست دانشیییان را  تهر هی. آيی می س نزانه مصیاقی از عل   ی  ه حساب مردمحدرانه و زن
مردمحدرانمه و ها   طرفمی داشم ه  اشمیی و ديمیگاه  می ۀتر   ه آممدز کردنی تا تعهی جی  می دعدت
  ار خدد را در عل  دخالت نیهیی.  ارزش

م  لفی تدسم  فنلسمدفان فینینسمت ها    ا قرائت هش اد ۀدر ده میی   معرفت مدقعنت ۀنظري
آن   مر اسما اسمت کمه پذيرف مه  تمأثنر مارکسنس ی شیاسی معرفتدر اصل از  اين نظريه 1.ارائه شی

. طبق اين دهی می معرف شان را محیود کرده و شکل ،شراي  ماد  زنیگی و مدقعنت اج یاعی افراد
مدقعنمت معرف می )قشر دارا  قیرت و ثمروت( در مقايسه  ا سرمايه داران  )قشر فرودست(کارگران ديیگاه 
سماخ ار فرودسم ی و  «میمی   معرفمت مدقعنت فینینسم ی   ۀنظري»دارنی.  را  کشف حقايق   ه ر 

شیاسمی  کمه معرفت کیی ام نماز معرف می می ادعادهی، و  می فرادس ی را  ه دو جیس زن و مرد تعین 
 ۀپمرو   مرا  زنمان ننمز نسمبت  مه ممردان وجمدد دارد. دهمی، ممی مارکسنس ی  مه کمارگران نسمبت

اسمت. علیمی  (the Successor Science)« جانشننعل  »، ايهاد میی   معرفت مدقعنت ۀنظريحامنان  
 میظر زنانه مبیا  آن است.که مسائلش از زنیگی زنان شروع شیه و 

کمه منمراع عصمر را  شیاسمی معرفتممیرن هما   ،  ینانمیرن پسمتفینینس ی  شیاسی معرفت
 گنمرد را فرض ممی ايیئامشیاسا   ۀسد  ي  عل  میرن وجددکشی.  می  ه چالش ،روشیگر  است

جهان ها   صیقتدانی  می  ا عقالنن ی فراتاري یجیا شیه است و  اج یاعی ۀو زمنیها  که از ارزش
تمدان  نیمی یی. از نظمر ايشمانیک می اين فرض را نقی میرن پستها   خارد را کشف کیی. فینینست

صمیق هیمداره وا سم ه  مه چمارچدب و  کهجهان داشت؛ چرا ۀو صادق در ارواحی تیها ي  روايت 
جهمت کمه  آنرا از  میمی   معرفمت مدقعنت ۀنظريمیرن  پستها    س ر اج یاعی است. فینینست

منمان هما   تفاوت ننمز و ،دهی می  ه ايشان ام ناز معرف ی و قائل  ه وضعن ی مش رک منان زنان است
 ۀدر نظريموجمدد يم  روايمت  رتمر  فمرض . از میظمر ايشمانکیمی مینقمی  ،گنمرد ممی آنان را ناديیه
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شیاسمان  معرفت منمراع عصمر روشمیگر  و دارا  روحمی ممیرن اسمت.میی   معرفمت،  مدقعنت
اوماننسم  غر می  ۀشمالددرا  هما گمرف ن تفاوت فینینست، اين دعدت  ه وحیت و ناديیه میرن پست

شمکام جیيمی  از سمرکدب می نهاي ما  مع قینی چینن رويکرد   و دانیی می  شمدد میهمر  مه تدلنمی اا
(Harding, 1991: 174-5). 

خر أم ها   نظريه. انی هداش  حد تیعل  فینینس ی تۀ فلسف ۀدهه تدسع چهاردر فدق ها   جريان
کنمی ضینو  پذيرف ه تأثنر میی   معرفت مدقعنت ۀنظرياز  گرايی تهر ه جريان  مر اهینمت شماهی  تأ

علیممی  ممه رسممینت ها   و  سمم ر اج یمماعی را در تدلنممی نظريممههمما  نقممش ارزشتهر ممی در علمم ، 
 رتمر  مطلمق  ارائه شیه که میی   معرفت مدقعنت ۀنظرياز هايی  قرائت ،از طرف ديگر 2.انی هشیاخ 

 مه ايمن و  کیمی میوا س ه  پژوهشی مسللۀ ه و اين ام ناز را نفی مردانه ديیگاه نسبت  ه را میظر زنانه 
عل   ۀم  لف فلسفها   که منان جريان  ا وجدد اخ الفاتی 3.تر است نزدي  گرايی تهر ه ه  ،ترتنب

تکثرگرايمی  .انمی هپذيرف در علم   را ندعی تکثرگرايمیها  اين جريانتیام  فینینس ی وجدد دارد، تقريبا  
شمیرد  می ناپذير و ارزشییی و مسائل عل  را اج یابها  ها، روش در نظريه علیی، کثرت و گدناگدنی

 .شدد می کثرگرايی مع یم تا راديکامت ازها  شامل طنفی از ديیگاهو 
اسمت کمه علم  فینینسمت فنلسدفان  ا  شاخص منان چهره( Sandra Harding) سانیرا هارديیگ

 داشم هم  لمف آن نقمش هما   عل  فینینس ی و تحلنل جريان ۀفلسف ۀدهه در تدسعقريب  ه چهار 
هما   ، گرايشمیمی   معرفمت مدقعنت ۀنظريم پمذيرشآن است که در عنن  درصید هارديیگاست. 

 Objectivity and) تنتع عینیت و ودر ک ماب او  . (Harding, 1986: 195) را ننز حفم  کیمی میرن پست

Diversity)   در  مهیمدع آراء هارديیمگشمدد.   ر دفاع از تکثرگرايی علیی م یرکز ممیخاص  ه طدر
)اگرچمه خمدد هارديیمگ  دو اس ی م مهزا  ازساز  کمردلب اقتدان در  می دفاع از تکثرگرايی علیی را

و  (Strong Objectivity) «عنینمت قمد »: اسم ی م از طريمق مفهمدم چینن تفکنکی را قائل نشمیه اسمت(
 ۀدر هر دو اس ی م هارديیگ سلط .(A World of Sciences) «جهانی از عل  ها» در دفاع ازاس ی م 

مهم  و  ،کیمی و وجمدد گدنماگدنی و کثمرت را در علم  ممی اصلی عل  غر ی را رد جريان انحصار 
 میظمرننسمت و محیود  ه ورود میظرها  زنانه  ،. تکثر  که می نظر هارديیگ استدانی می سددمیی

م فدم ها   ظرفنتدارا   را ننز که در جريان اصلی عل  ننس ییهايی  نژادها، اقدام، مذاهب و اقلنت
  دانی. می و مهیی در تدلنی عل 

 یمی  و نقمی و  ررسمی  صمدرت اس ی م از آراء هارديیمگ اسم  راد و اين دوحاضر  ۀمقالدر 
از  در دفاع از تکثرگرايی علیمیهارديیگ ها   اس ی مدادن اين است که  مقاله نشانهیف  .شدد می

، علییی گراي واقعی و ناگراي واقع مسللۀ ۀهارديیگ در ار ،او    :ین ا يکیيگر ناسازگار  داردو جهت 
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م فماوت الگد  دو  اين دو اس ی م  ه، ثاننا   ؛کیی می دو مدضع م فاوت را ات اذدر اين دو اس ی م 
 خاصمی از تعمامالت اج یماعی تحقمقها   هر ي  در  س ر شمنده که شدنی می می هیتکثرگرايی  از

 ما  میی   معرفت مدقعنت ۀنظريدادن   هارديیگ  را  آش ی کدشش معلدماين دوگانگی که يا یی.  می
 است، مدضع او را م زلزم و نامیسه  ساخ ه است. میرن پستها   گرايش

شمدد؛ در   مش  می اس ی م هارديیگ  ر مبیا  مفهدم عنینت قد  ارائه ،مقاله  عی در   ش 
ناسمازگار  مداضمع  ،در   مش چهمارم؛ از علدم هارديیگ تشمري  خداهمی شمی جهانی ۀ، ايیسدم

  تحلنل خداهی شی. و هارديیگ در دو مسنر اس ی لی 
 

یاز  .2  عینیت قوی تا مندی ِمعرفت موقعیت ۀنظر
معرفمت علیمی ها   يکمی از شاخصمه (Objectivity) «تعنین» ،عل  ۀو فالسفشیییان  را  اکثر دان

 ،خدب تدلنی ن ايج خالصی اسمت کمه مسم قل و عمار  از عاليمق هیف عل   از اين ديیگاه،  است.
معیا   شدد،  ه می عل  نسبت داده  ه 4مرسدم ه طدر ی که عنین  .و میافع پژوهشگران  اشیها  ارزش

اج یماعی و  اورهما  ممذهبی هما   میمافع سناسمی، ارزش نسبت  مه ددن فعالنت علیی  طرف  ی
 سمنار  از  فینینسم ی ايمن نک مه را روشمن سماخ ه اسمت کمه مطالعات عل اما دانشیییان است. 

 مه و  آمینمی میخمدب  مه حسماب  عل   ها   نیدنهعلیی جزء  ۀ ه اتفاق نظر جامعکه هايی  پژوهش
 ,Harding) دارنمیسم نزانه  مردسما رانه و زن یهماي فرض پنش، شمینی می تصدر یلحاظ ارزشی خیث

ان قاد  ديگر مطالعات عل  هیچدن ها   )در کیار شاخهمطالعات عل  فینینس ی  ، ه اين ترتنب .(27 :2015
طمرف  ها  علیی خدب  ه لحاظ ارزشی  ی اين  اور رايج را که نظريه مطالعات عل  پسااس عیار  و ...(

   ی.کی نفی می هس یی،
 طمرف علیی مقبدم را  ه لحاظ ارزشی  میها   نظريهگرايی که  تهر هها   ديیگاه ر اين اسا ، 

تمدان  ممی میمی   معرفمت مدقعنت ۀنظريم ما اسم فاده از اما شدنی.  پییارنی،  ه چالش کشنیه می می
 ۀنظريمم  ممار هسمم یی. علیممی ارزش ۀعلیممی مممدرد قبممدم جامعممها   تدضممن  داد چطممدر نظريممه

 Situated) «میمی معرفمت  مدقعنت» ۀاصملی اسمت: آممدز ۀدو آممدزشمامل  میمی   معرفمت مدقعنت

Knowledge) وارونگی» ۀو آمدز» (Inversion)مدقعنت اج یماعی میی معرفت  مدقعنت ۀ. مطا ق آمدز ،
 معرفمت  مه حسماب  ر آنچمه اساسما   ح یکیی و  می و محیود دهی میشکل  ،دانیی می افراد آنچه را

قا لنت افراد  را  کشف واقعنت،  ه اين نک ه د لت دارد که ننز وارونگی  ۀزنی. آمدز می قنی ،آيی می
اج یماعی هرچه افراد مدقعنمت يعیی  ؛مراتب اج یاعی نسبت عکس دارد  ا مدقعنت آنها در سلسله
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و هرچه افمراد  مه  دشد می  رنش  ،خطا شدنیدچار در فه  حقايق که داش ه  اشیی، اح یام ايی  ه ر 
 5.امدر دارنیدس رسی  ه ر   ه واقعنات  ،تر  اشیی لحاظ مدقعنت اج یاعی فرودست

میظمر  خمدد  پژوهشیها   دانشیییان ننز در فعالنتگديی  می  ه ما میی   معرفت مدقعنت ۀنظري
. مدقعنمت اج یماعی دانشمیییان از جهماتی ستآنهاثر از مدقعنت اج یاعی أمحیود  دارنی که م 

علیی مشارکت کییی ها   تدانیی در پژوهش می افراد  غالبا  شبنه  ه ه  و  رتر از عیدم جامعه است. 
  رخدردار جامعه هس یی. دس رسمی خمدب ايمن افمراد  مه میما ع ممالی، مدجمبها   که عضد گروه

  میمی  هره زم  را   ۀوجه نهاي ا  شدد  ه سطدح عالی آمدزش ننز دس رسی  ه ر  داش ه  اشیی و  می
علیمی ها   نظريمه ، ه هینن دلنمل ؛(Ibid: 34) کیییعلیی را کسب ها   مدرد نناز پژوهش ۀاز  ددج

 شدنی. می تدلنی ،که میظر گروه غالب و  رخدردار جامعه استرايج هیداره از میظرها  خاصی 
 «عنینمت ضمعنف»تعريمف مرسمدم عنینمت کمه هارديیمگ آن را ا  است که در  اين هیان نک ه

 عیدان  مهرا طرفمی ارزشمی و عمار  از ارزش  مددن  لحاظ نشیه است. عنینت ضعنف،  ی، نامی می
تکمرار  ،کیی می علیی را ضیانتها   کیی. آنچه عنینت پژوهش می علیی معرفیها   هنظري ايیئام

خاصمی هما   و ارزشها  فرض پنشاما اگر . دن تهر ی تدس  محققان م فاوت استفرآيییها  آزم
تدانیمی  ها می اف ی؟ در اين صدرت ارزش می چه اتفاقی ،یعلیی مش رک  اش ۀ نن اعضا  ي  جامع

طمرح پرسمش، تعنمنن شمداهی ممرتب ،  ۀ)در مرحلالشعاع قرار دهیی  پرداز  علیی را تحت  ه نحد  نظريه
تما پمنش از  کمه چیانی. هیکاران ننز قا ل کشف نباش ديی ۀاز زاويکه  و...(ها  تفسنر دادهتعريف آزمايش، 

همايی نقادانمه تدسم  آنهما،  ها  م  لف عل  و انهمام پمژوهش ورود دانشیییان فینینست  ه حدزه
 ۀشیاسمايی نشمیه و از چشم  جامعم ،ها  علیی حماک   مدد ا  که  ر نظريه  مردسا رانهها   ارزش

 .(Ibid: 33-34)علیی پیهان مانیه  ددنی 
ش صمی  ۀگذاش ن هرگدنه عالقمدانی که  ا کیار می علیی را میظر  ايیئاممیظر  ،عنینت ضعنف
، میمی مدقعنت معرفمت   ۀآممدز طبمق امما ؛طبنعت  پمردازد ۀ ه مشاهی «از ناکها»و تعلق اج یاعی، 

 را  معرفمت  کرد و نه حذف آنها لزوما  تدان از معرفت حذف  تعلقات ش صی و اج یاعی را نه می
 مدقعنمت ارتقماء در خیمت عیال   ،میظر ناکها و عل  عار  از ارزش ۀايی .(Ibid: 34) استسددمیی 

اش  ام  مه فعالنمت علیمی گرو  مدقعنت اج یاعی و قیرت ايشان در است که هايی  ن بگان و گروه
کیی عنینمت ضمعنف را  می هارديیگ پنشیهاد ، ه اين دلنل .(Harding, 1986: 148 & 2015: 32) است
 است  پذيري . میی   معرفت مدقعنت ۀنظريپذيرش  ۀو عنینت قد  را که ن نه  گذاري کیار 

ي  نظريه  ا شداهی تهر ی م  لمف  ۀطرفان  ی زدن ، مح عنینت مع قی است اسا   هارديیگ 
 ايیکهدر ن نهه،  ا وجدد   ؛سپرده شدد نقیها انداع ۀ دت ه  رسی که می تعنین ۀی  ه درجپژوهش است.
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 دارد عنینمت ۀتمر  مه جمدهر ، تعهی  قمد گذارد می را کیار مالک عار  از ارزش  ددن قد عنینت 
(Harding, 2015: 33). مه  ،زوايما ۀهیممشماهیه از »تدان گفت ماننفست عنینت قد  اين است:  می 

 ه جهمان  ا  و  یون هنچ فرض و زمنیه از هنچ کهامیکن ننست . حام که «جا  مشاهیه از ناکها
 اگمر .ه  اشمن تر  از جهمان داشم  کاملتصدير  ن تدان میاز زوايا  م  لف کردن  ،  ا نگاهکین نگاه 
 تر  داشت. معرفت جامع تدان می تدان میظر را از عل  حذف کرد، پس  ا تکثر میظرها نیی

میظمر گمروه جريمان اصملی علم   ،استنهاديیه شیه ساخ ارهايشان  در جدامعی که نا را ر  در
 گنر  عل  در راس ا  حف  میافع ايمن گمروه اسمت. کیی و جهت می  ا  را  ازنیايیمسل  و دست  

، و  ايمی انی هاء عنینت  ايی  ه سراغ میظرهايی رفت کمه فراممدش و کیمار گذاشم ه شمیپس  را  ارتق
يی خارد از چارچدب مفاهن  گمروه شیه و از جا سرکدبها   گروه پژوهش را از تهر نات و زنیگی

علیمی در خمیمت  ۀسناسمی، فرهیگمی و فکمر  در جامعمو گدنماگدنی تکثمر . غالب شمروع کمرد
 (Ibid: 30 & 33-34). استعلیی ها   شین نظريهتر عنیی

عنینمت  ،اوم :شمیرد  رممینسبت  ه عنینت ضمعنف مه  مزيت  دوعنینت قد  هارديیگ  را  
. مب یی  ر فعالنت واقعی دانشمیییان اسمتی ان زاعی  را  فعالنت علیی، ايیئالقد   ه جا  تعننن 

، اسمت (A Naturalized Philosophy of Science)شمیه  علم  طبنعمی ۀعنینت قد  محصدم ي  فلسمف
، فمارغ از واقعنمات است  را   ازساز  عقالنمی علم خالف عنینت ضعنف که محصدم تالشی  ر

راهی  مرا  رفمع  ،ضعف اصلی عنینت ضعنف را آشکار کرده نقطه عنینت قد  ،دوم ؛مر دط  ه عل 
پذير  ددن  عل  عار  از ارزش، درسمت هیمان چنمز   . فرض   امکان(Ibid: 33) دهی می هادآن پنشی

 عنینمت ضمعنف ايمن امنمی را ايهماد علیی است. ۀحاک   ر جامعها   است که مانع کشف ارزش
هیچمدن همر اج یماع  شمر  ديگمر  دارا  تعلقمات  کیی که دانشیییان و نهادها  علیمی کمه می

کلمی فمارغ از ايمن  تدانیی ادعاهايی تدلنمی کییمی کمه  مه می تاري ی فرهیگی و میافع سناسی هس یی،
علیمی خمدد ها   و پنامیها  فعالنت  س رهادهی  می تعلقات است. اين مفهدم  ه دانشیییان اجازه

را زيمر  هايشمان   حاک   ر فعالنمتها گاه ارزش و هنچناديیه  گنرنی  له تا کشف جداب(ل)از طرح مسرا 
کنمیآن   را  است که عنینت قد   اين هیان نک ه .(Harding, 1986: 148) نن نقی نبرنی  ذره و آن را  تأ

 کیی. می آشکار
در مقناسمی وسمنع تعريمف را  اج یماعی و فرهیگمیهما   فرض پنشرديا ی  ۀپرو عنینت قد  

 .علیی  ه شکلی ساخ ارياف ه محم  زده شمدنی ۀها  حاک   ر جامع فرض جايی که پنشتا کیی  می
پمذير  تأثنرچمدن  ؛اسمت  6شیاسمی معرفمت قد  در جامعمه ۀمشا ه  رنامعنینت قد   ،از اين جیبه

 (میی   معرفت مدقعنت ۀنظري)م قارنی ها   تبنننرا  ا   ار علیی خدب و  ی از  اورها  ارزشها   نظريه
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 میمی    مدقعنت ۀنظريمقمد ،  ۀ رناممخالف امما  مر ؛گمذارد نیی و منان آنها تفاوتی دهی می تدضن 
واقمع در  جزئمی  هما  اج یماعی را  مه تحلنمل فرآيیمیها   فمرض  ررسی میاسمبات و پمنش معرفت

کادمی محیود نیی ا  را کمه  تمر، نقمش سماخ ارها  جامعمه کیی و در مقنما   مزر  آزمايشگاه و آ
 .(Ibid: 149) کیی می لحاظ ،دهی می  س ر آن رخفعالنت علیی در 

شمدد  ممی علیمی، مدجمب ۀتیدع و گدناگدنی اعضا  جامع ،طرح پنشیهاد  عنینت قد  مطا ق  
نهمادن  علیمی، ارد ۀزدن يکیسم ی جامعم  مره   ماعلیی ننز افزايش پنمیا کیمی. ها   عنینت نظريه

هما،  ارزش ،علیمی ۀاصلی ي  شماخ نرون جريان کردن پژوهش از  شیه و شروع میظرها  فرامدش
 آشمکار ،انی هقیرتییمی حفم  شمیهما   جريان اصلی که تدس  گروه نامرئیها   فرض پنشمیافع و 

و  ،7«تبعمنض مثبمت»ها   سناست دهی: می هارديیگ دو راه  را  ايهاد اين تکثر پنشیهاد .شدد می
تبعمنض مثبمت  ما هیمدارکردن مسمنر ورود ها   سناست. فرعی و  یيلپژوهشی ها   ايهاد جامعه

را از مزايما  عضمديت در هما  علیی، هم  افمراد ايمن گروه ۀشیه  ه جامع سرکدبها   گروهاعضا  
شمدد.  می علیی از میظرها   کر ايشان ۀ  جامعمیی  هرهو ه   اعث کیی می میی  هرهعلیی  ۀجامع

ها   پژوهشمگران فینینسمت در شماخه ۀجامعم)هیچمدن پژوهشی  میيل ها   عالوه  ر اين، تشکنل جامعه
 کیمی ممی نسبت  ه جريان اصملی علم  ايهماد دارا  مدضع می قیانهو  م فاوتجريانی  م  لف عل (

(Harding, 2015: 35 & 1986: 151). 
 

ها علم ی ازجهان .3  
کنمی ما  در اسم ی لی ديگمرهارديیمگ   ۀپممرو  مه نقمی ، منمان علم  و اج یماعم قا مل  ۀرا طمم مر  تأ

ها   فصمل مشم رک ديمیگاه ،یگراي وحیتنقی  پردازد. می (Scientific Monism) علیی یگراي وحیت
لمزوم حفم   ازی را نقمی و گراي وحیت ۀم  لف تکثرگرايانه است. هارديیگ از جهات م  لفی پرو 

 نامنی «ها عل  ی ازجهان»تدان اس ی م  ه نفع  می اين خ  اس ی لی راکیی.  می دفاعکثرت در عل  
(Harding, 2015: 50). 

 جمامعها   يی مع یم، تیها نظام علم  ممیرن را دارا  ظرفنمت تدلنمی نظريمهگرا وحیتحامنان 
م  لف دانش علیمی  مه يم  ها   گرا  ه دنبام تقلنل شاخه گرايی تقلنل وحیت ۀپرو  اما ؛دانیی می

هارديیمگ همر دو  ايمن  8.اسمتعل  فنزي   م  لف علیی  ه ز انها   حقايق حدزه شاخه و  نان  
ان قمماد  همما   جريان تممأثنری مع ممیم تحممت گراي وحممیتدر نقممی  او کیممی. مممی را نقممیهمما  پرو ه

 ۀمنان عل  و جامعمه را طماز نظر هارديیگ شیاسی معرفت است.  پسااس عیار ، و هیچینن جامعه
 ايهمابپنراممدن آن طبنعمی  ساخ ار جامعمه و محمن .  رقرار است 9ساز  م قا ل و ه   شی  قدام
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مانیمی ديگمر عل  هم  پس کیی که افراد ننازها و عالئق م فاوتی  را  کسب معرفت داش ه  اشیی.  می
همر افمراد جامعمه اسمت. ها   خداسم هکمردن   رآوردهمحصد ت جامعه، ا زار   را  رفع ننازها و 

در آن افمراد آن جامعمه  را  شمکدفايی  دانشی که؛ کیی می م یايز  از دانش را تدلنی ۀا   ین جامعه
هر شیه در . دانش تدلنیمیاسب است ،ن قرار دارنیآاز جهان طبنعی و اج یاعی که در    ش خاص

 ارزش دانسم ن دارد   اسمت کمهچنمز آن ۀافمراد جامعمه در مارهما   فرض پنش ۀکیییجامعه آشکار
(Harding, 2015: 18 &153). 

 مرا  سیت علیی واحمی  تدان ي  می اين فرض است کهمب یی  ر ی علیی گراي وحیترويکرد 
. گنمرد ممی   شمی م قا مل علم  و جامعمه را ناديمیه قدام ۀو  ه عبارتی را ط ؛تیام مردم جهان داشت

فرهیمگ اروپمايی و  سم ر از  را )علم  ممیرن غر می(جريان اصلی عل  پذير  تأثنرن اين ديیگاه میافعا
 معرف ی  دمی را  مهها   و سیت ینگنر می در نظر یآن را  ه لحاظ ارزشی خیث ،سکد ر ناديیه گرف ه

 مه هیمنن دلنمل  ؛گذارنمی ممی ، کیمارخاصی هس یی و وا س ه  ه فرهیگ (Local) که محلیاتهام  اين
هما    نیمی کمه در تعمارض  ما ارزش می 10سناسی ۀي  پرو  وحیت علدم را اصال ا   ۀهارديیگ پرو 

 است.طلبانه   را ر 
فم  ح ها  سناسمی م فماوت و ديمیگاه ها دمکراتن  تفاوت آرمانی   ۀطدر که در ي  جامع هیان

 مه يم  گدناگدن علیی  ها  فروکاس ن  نظريه، شدنی می سناسی م فاوت حف ها   ديیگاه ،شدنی می
در قمیرت سمه  هما  گروه ۀدمکراتن  هی ۀطدر که در جامع هیانو  ؛واحی ننز مطلدب ننست ۀنظري

کنی  اشیی. ر عل  ننز  ايی سه  داش هدارنی، د   شمی  مه  عل   واحی در عیل  مه معیما   رتمر  ر  تأ
مدّلمی ايمن  ۀدانسم ن جامعمو  ه مدازات آن  رترمع برترين معرفت  شر   عیدان  هن عل   غر ی و میر

 شمیت اسم بیاد  هجهمانی  م ۀتیهما يم  جامعم »گديمی: ممی هارديیمگ. است ساير جدامع ازعل  
 :Ibid) «ايهاد کیی که در آن تیها ي  عل  در هیه جا  جهان وجدد داش ه  اشی ]شرايطی[تدانی  می

120-121). 
هارديیمگ و . سمدگنر  دارنمیسناسمی م فماوت  ايمیئامدو  ه سیت ی و تکثرگرايی گراي وحیت

 ؛دانیمی ها  اس بیاد  و غنردمکراتنم  می راس ا  ا سناست را ه  یگراي وحیت، میرن پستن می قیا
ديگمر هما   يم  گمروه  مر گروه ۀسملطو هما  در عیل میهر  ه حذف تفاوتآمدزه اين تعهی  ه چدن 

از  ؛شمدد ممی ارزش قائملهما  مرا  آن کیمی و میرا تقديت ها  تفاوت تکثرگرايی در حالی که. شدد می
.  مه تعبنمر شمدد می محسدبچییگانه ها   تحقق دمکراسی  ا فرهیگسناس ی در راس ا   ،رو هینن
مهمدز  ( Globalization)سماز   مبیا  جهانی عیدان  هعقالننت واحی  ۀايین پسااس عیار ، می قیا

معرف ی را نما دد کیمی. ها   و نظامها  ساير فرهیگ   دانیعقالننت غر ی  ايیکه ايهاد کرده است  را 
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 دمی را  ه حاشنه رانیه و  ی اع بمار کمرده اسمت. ها   تقديت جريان اصلی عل ، دانشدر عیل ننز 
 .(Ibid: 118 & 120) هسم یی سمازگار  ما محمن  زيسمتزمان  کارآمی و ه ها  در حالی که اين دانش

 مه خماطر وحمیت علمدم را  ۀپرو  کرده،ندايی  ه  ان قاد  پسااس عیار ها    ا جريانننز هارديیگ 
نقمی  رانمی، ممی دانش غنر غر می را  مه حاشمنهها   که نظام  ه اين دلنل ننزو  ،پنامیها  سناسی آن

 ی.کی می
 . از ايمن میظمر،ییکی می گرايی گرايش پنیا ی  ه تقلنلگراي وحیت تفاسنر راديکام   از طرف ديگر،

علیمی را در سمطدح م  لمف ها   که   دانی تیام پیيمیه استا  واحی  رسنین  ه نظريهعل  هیف 
مطمرح شمیه   قمرن  نسم  سدم ۀکه از اواس  ده ايیئامفنزيکی، زيس ی و انسانی تدضن  دهی. اين 

ايمن عمیم  ه خاطر  گرا را يی تقلنلگرا وحیت. حامنان تکثرگرايی، محقق نشیه است امروزتا  ،است
 ۀپمرو  ،دهمه تمالش چیمی کمه پمس از آنها از هارديیگ ننز مع قی است کییی. مالمت می، مدفقنت

و  پذير ننسمت کاسم یشیاسمی علم   هس یتدان ن نهه گرفت  می  ه ن نهه نرسنیه است، گرايی تقلنل
 ما  ،او از ايمن هم  يم  قمیم جلمدتر رف مه. (Ibid: 108) در آن وجدد دارد یتکثر و چییگانگی  یناديی

ی از تیام واقعنات آن پرده واح ۀنظريتر از آن است که   دان  ا ي   جهان پنچنیهکیی  می ادعاقطعنت 
 کیمی. ممی مبیايی م افنزيکی از تکثرگرايی دفماع ا اتکا  ر  هارديیگ. (Harding, 1986: 164)  رداشت

ا  واحمی و جمامع آن را  شمدد ن مدانن   ما نظريمه می اين کنفن ی در جهان پنرامدن ماست که مدجب
 )از اين جهت که نیی تمداندهی  خدد را نشان می سیت عل  رايج میرندر  ه  ،تدصنف کین . اين تکثر

در  ،تمر در مقناسمی  مزر و هم   (فروکاسمتشیاسی فنزي   را  ه هس یم  لف عل  ها   شیاسی شاخه هس ی
و  شیاسممی . تفمماوت هس یشممدد نیايممان می همما شیاسممی علمم  مممیرن و سمماير دانممش هس یتفمماوت 
هما  ما در جهمانی از عل در ن نهه  ؛از  نن  ردتدان  گدناگدن را نییمعرف ی ها   سیت شیاسی   معرفت
 .(Ibid: 153) ها  علیی حفاظت کین  از گدناگدنی و تکثر اين سیت ننز  ايی عیال  کین  و  می زنیگی
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کمه در آن  مر  رتمر   اسمت میی   معرفمت مدقعنت ۀنظري عنینت قد ،اس ی م مبیا  هارديیگ در 

هارديیمگ  مه آراء هما،  عل اس ی م جهانی از  دراما  ؛شدد می تأکنیشیاخ ی  عضی میظرها  معرفت
کنیاو  ر محیوديت تیام میظرها  .گرايش دارد نش ر  میرن پستفنلسدفان فینینست  از تکثمر   و تأ

 نیمی و در  ممی ا مزار قمیرت ۀعل  را  ه مثا م اوکیی.   یون قضاوت و  یون تیايل  ه وحیت دفاع می
روشمیی در آراء  ديمیگاهی کمه  مهگنمرد.  می عل  و جامعه مالحظات سناسی را در نظر ۀتحلنل را ط

 کیمی و نییخدد اين دو اس ی م را از ه  جمیا هارديیگ  11شدد. می ديیه میرن پستها   فینینست
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 ۀنظريم منن  مدجمدد ناسمازگار امما  .ممی  مرد مه کمار  ی از آنها را  مرا  اثبمات حمرف خمددترکنب
ها  مب یمی  مر آنهما ننمز  مروز  اسم ی م، در میرن پسمت شیاسمی معرفت و معرفمت میی    مدقعنت

شیه اسمت.  یانسهام  ی دوگانگی وهارديیگ دچار  ديیگاه ،مدضدعاتدر ن نهه در  رخی  يا ی؛ می
ی گراي واقعی و نماگراي واقمع» ،اسمت نماهی دانا  که مدضع هارديیگ در قبام آنهما  عییه مسللۀدو 

 .است «علیی ۀجامع درتعامل مطلدب ها   شنده»و  «عل  ۀدر ار
گرايی علیی آشم ی  رقمرار   را  تکثرگرايان آن است که  نن تکثرگرايی و واقع ترين چالش دشدار

گرايانه  ه عل  داش ه  ناپذير  تکثر در عل ، مدضعی واقع کییی و در عنن دفاع از سددمیی  و اج یاب
گرا داشت کمه هیگمی علیمی  ه نام فاوت و ها   تدان نظريه می واحی ۀي  پیيی ۀدر اراگر   اشیی.

م  لفمی ها   تدان  نن نظريمه می چطدرچه خداهی  دد؟ عنت  امر  ا واقها  هس یی، ارتباط اين نظريه
يما  ايمی  :قضاوت يا جیع کرد؟ تکثرگرايان سه راه در پنش رو دارنی ،ي  پیيیه وجدد دارد ۀکه در ار
گرايی را در علم  قبمدم کییمی و  مه ايمن  انیاز ه  امر  مدق ی در عل   پذيرنی و چش  عیدان  هتکثر را 
مع قینمی  ، رخی تکثرگرايان مدضعی مع یم اخ نار کمرده که چیان ؛ی را حف  کیییگراي واقع ،ترتنب

 ،راه دوم12؛اسمت یشمین ا صدم حمل زمان و علی طی اما ،ناپذير است اج یاب تکثر در عل اگرچه 
در  ؛ی دست  ردارنی و صیق را وا س ه  مه چمارچدب تعريمف کییمیگراي واقعادعا   اين است که از

ی را گراي نسمبیو  ییمیشیدم  را  داور  منان نظريات م  لمف را نفمی ک وجدد مالکی جهانن نهه 
ايمن  ،امما راه سمدم؛ ییمگزيی اين مدضع را  رمی میرن پست شیاسان  رخی معرفت که چیان رگزيییی؛ 
علیی را میحل کییی و  ا ات اذ مدضعی ا زارانگارانه، هیف علم  را ها   صیق نظريه مسللۀاست که 

  نیی در نظر  گنرنی. دانشی کار رد   را  کی رم و پنش ۀ لکه ارائ ،نه کشف واقع
ی خفنف گراي وحیتمدضع تکثرگرايان را  ه  گرايانه نسبت  ه عل ، تالش  را  حف  مدضع واقع

ر  ننز ی و ا زارانگاگراي نسبیاز طرف ديگر اما  ؛ سنار  از ايشان ننست منلکیی که  اب  می نزدي 
اصلی غالب تکثرگرايان  را  دفاع از تکثرگرايی، ان قماداتی  ۀانگنز ردار است.   را  تکثرگرايان هزيیه

را علمت سمدگنر  هما  فرض پنشوجمدد  رخمی  . ايشمانرايمج علیمی دارنمیها    ه نظريهاست که 
 طمرح مرا   آنهما ۀدر اصل دغیغ ، یا راين ؛دانیی ها میعلیی و تحريف واقعنت تدس  آنها   نظريه

گذاشم ن کیار ۀمايل ننس یی هزيیمعل  دارد.  ه هینن دلنل  ۀگرايی در ار ، ريشه در واقععل   یيل ۀايی
 ی را  پذيرنی.گراي واقع

 گرايی واقمع مسمللۀ ۀکیی مدضمعی میاسمب در مار می تکثرگرايان تالشهارديیگ ننز مانیی ديگر 
 13اور (دگرايی  نسمبی)شمیاخ ی  ی معرفمتگراي نسبیی فرهیگی و گراي نسبیمنان  او علیی ات اذ کیی.

وجمدد دارد کمه در يم  فرهیمگ و  امکانی فرهیگی، اين گراي نسبیشدد.  ر اسا   می تفکن  قائل
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امما  ؛در جامعه و فرهیگمی ديگمر چیمنن نباشمیولی  ،ادعايی عقالنی و درست  ه نظر  رسی ،جامعه
 ۀشیدم  را  قضاوت منمان همر دو گمزار تدان مالکی جهان نیی ی،شیاخ  معرفتی گراي نسبیمطا ق 

 ردی را شمیاخ  معرفتی گراي نسمبی امما ،پذيرد می رای فرهیگی گراي نسبیناسازگار داشت. هارديیگ 
چه منزان عقالننت و صیق  مه  ايیکهمش رک ي  جامعه در ها   او  اورها و ارزش ۀ.  ه عقنیکیی می

 یشمیاخ  معرفتی گراي نسبی اين امر مس لزم اين ننست کهاما  ؛ي  گزاره نسبت  یهیی دخنل است
 رد کیمن  شمیدم را اساسما   ناسازگار  ر اسا  مالکی جهانها   امکان داور   نن نظريهو   پذيري را 

(Harding, 1991: 138-139). 
 شمیدم ی جهانگراي واقع کیی، می ی را ردشیاخ  معرفتی گراي نسبی حام که هارديیگ در عنناما 

گرايانممه و  مدضممعی  ادر  ،یگراي نسممبیو  یگراي واقممعدر ارتبمماط  مما چممالش  او پممذيرد. نیممی را ننممز
آيا  را  قضماوت »او ما ظرفنت معرف ی پاسخ  ه اين پرسش را که  ۀ.  ه عقنیگزيیی  رمیيانه گرا عیل

ه  نناز   اصال  و  نیاري  «شیدم م دسل شی يا نه؟ تدان  ه مالکی جهان می منان دو ادعا  م یاقض
شمدي ،  ايمی  مه  ممی مداجمه ناسمازگار ۀدو نظريم هیگامی کمه  ماننست  ه اين پرسش پاسخ دهن . 

هیان کار  اسمت کمه دانشمیییان ننمز در فعالنمت  اين دقنقا   شدي .م دسل يانه گرا عیلمالحظات 
و راه  کییمی نیمی را لحماظنظمر   جدانمب صرفا  . آنها در ان  اب راه حل دهیی می علیی خدد انهام

در مداجهمه  ما ننز .(Harding, 2015: 123) کافی خدب  اشی ۀازانی هکه در عیل  گزيییی   رمیحلی را 
 مر هما يم  از آن . همرننسم ن يکی از دو نظريمه  نن ناچار  ه ان  اب  ،و رقنب ناسازگار ۀدو نظري  ا

هم  از  ،در درممان  نیمار  مثال   که چیان ؛نیشدتدانیی اس فاده  می خددکار رد  ها   اسا  ظرفنت
 ۀدر مار قضماوتی ايیکمه میون  ،کیمن  ممی سمی ی اسم فادهها   داروها  طب میرن و ه  جدشانیه

 .(Ibid: 102) داش ه  اشن تیاقضات اين دو نظام معرف ی 
 ،صمیقاگمر  جهمت اسمت. هیسد و ه ها  جهانی از عل  ۀ،  ا ايیهارديیگ ۀيانگرا عیلرويکرد 

تعمیاد کثنمر  از تمدان  می ا  ن داهی  دد. لهلرقنب مسها   ناسازگار   نن نظريه ،هیف عل  نباشی
قضماوت ا نهم منن آ ايیکه یون  ،کار رد  آنها اس فاده کردها   و از ظرفنت رقنب داشتها   نظريه
 ما مدضمع  ، حمث شمی   ش دوم مقالهاس ی م هارديیگ  ر مبیا  عنینت قد  که در اما آيا کین . 
وضمدح مب یمی  مر   مهاس ی م عنینت قمد   .رسی نیی طدر  ه نظر اين ؟او سازگار استۀ يانگرا عیل

اين فرض است که همیف  ،سیگ  یا  اين اس ی م يی.گرا عیلعلیی است، و نه  گرايی واقعفرض 
 ترنی. عل  کشف واقع است و  رخی میظرها در تحقق اين هیف از  رخی ديگر مدفق

 میرن پسمترا نسبت  مه نقمیها   میی   معرفت مدقعنت ۀنظريکیی  می هرچیی هارديیگ تالش
تدان ي  روايمت  می یی اين فرض کهگدي می میرن پستن می قیا. ننست چییان مدفق ايین کیی، اما 
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 سلطه و اس بیاد ي  گروه را فمراه  ۀواحی و صادق از جهان ارائه داد، تده  خطرناکی است که زمنی
کمه  مه  معرفمت میمی    مدقعنت ۀنظريم «وارونگمی ۀآممدز» پمس ؛ ايی آن را کیار گذاشت و کیی می

  مارۀنهايمت چنمز  کمه درشمدد.  ردننز  ايی دهی  می خاص مدقعنت معرف ی  رتر نسبتهايی  گروه
است کمه  مه محمیوديت تیمام میظرهما  «میی معرفت  مدقعنت ۀآمدز»تدان گفت،  می شیاسی معرفت
 ،از اسالف میرن خدد فاصله  گنمرد میی   معرفت مدقعنت ۀنظري  را  ايیکههارديیگ  دارد. د لت

ا  هیچمدن  حاشنهها    ه جا  اين ادعا که از میظر گروه اگر کیی: می یين صدرت طرح پنشیهاد  
تمر  ارائمه داد،  گمدين  نظريمات ايمن  صادقها   تدان نظريه می ،... پدس ان و زنان، کارگران، رنگنن

یف شده و کمتر غلط  ها گروه  تدانن  از دام   رگزيین ي  روايت صمادق رهما شمدي  ، میهس یی کمتر تحر
(Harding, 1991: 195) .تمر صمادق» مه جما   «کی مر غلم »کردن  جايگزين رسی  ه نظر نیی اما» ،

اگر مالکی ورا  تیام میظرها  اين پرسش هیچیان  ه جا  خدد  اقی است که کیی. را حلا   لهلمس
 دانسمت؟ شمیه تحريف رخی ديگر کی ر  رخی میظرها را نسبت  هتدان  می چطدرپس وجدد نیارد، 

عنینمت  افمزايشا   مه علم  را مدجمب  حاشمنههما   کمه ورود گروهاس ی م عنینت قد  هارديیگ 
شیدم  را  قضاوت منمان  کیی که  ه مالکی جهان می دانی، تیها در صدرتی کار می علییها   نظريه

 اشن .دو میظر، دو پاراداي  و دو ادعا  ناسازگار  اور داش ه  
 تدنی  وسدنقرار گرف ه است.  شیاسی فینینس ی ننز اين نک ه مدرد تدجه  رخی می قیان معرفت

کیی  ا پمذيرش  پردازان فینینست تدصنه می ،  ه نظريهگرايی واقع ا درنظرگرف ن مشکالت اج یاب از 
گرايمی ان قماد  دان آن را نمدعی واقمعتم کمه می، میی نسبت  ه وجددشیاسی رويکرد  صري  و نظام

گرايمی شیه از واقمع تعهی  ه شکلی تعیيلگديی  تر سازنی.  وسدن میاس دارديیگاه خدد را  ،دانست
ها  اج یاعی  ر فعالنت علیمی، اسم قالم زمنیه تأثنراجازه دهی در عنن تدجه  ه  ها فینینستکه  ه 

 عیدان  ه ،ها  احراز آن دشدار  ۀکفايت تهر ی را  ا هیها  علیی را  ه رسینت  شیاسیی و واقعنت
. او مع قی است دلنلی نیارد امکمان فینینس ی است ،  نش ر در خیمت اهیافمالک داور   پذيرنی

هارديیگ در مقالمه. (Lawson, 2003: 135 & 137) کشف واقع را از نظريات فینینس ی کیار  گذاري 
ا   پايمه  وجمدد سماخ ارفمرض . او پذيرد نیی را اين ديیگاه نديسی،در پاسخ  ه  وسدن میکه ا  

اگرچه در جهان  نمرون يم  واقعنمت وجمدد دارد، امما آنچمه  گديیمی و کیی را  واقعنت را رد می
تیها  ه يم  سماخ ار میفمرد و  نه هاو اين نظريه؛ م عید است یهاينظريه ،آيیفراچیگ دانشیییان می

 :Harding, 2003) ننسم یی سم ییفروکاننمز  از نظريات ،  لکه ح ی  ه تعیاد کی ر کاهیی فرونییپايه 

در سماخ ارها  اج یماعی  نقمش  مه ، وسدن  پنشیهاد گرايی  واقع ايیکهاز نظر هارديیگ  ا . (153
هیچیان  ا جايگماهی  کیی، اماگرايی لحاظ میواقع ۀ عی نقادان را در تدلنی معرفت تدجه دارد و آنها 
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ايمن نقمی  مه  ۀچراکه دامیم ؛داردفاصله زياد   ،شیاسی فینینس ی دارنیکه اين ساخ ارها در معرفت
ا  کشمف سماخ ار پايمه از ديمی  وسمدن. دهمی قی نییعل  میرن  مثال  ، ايیئدلد   غالب ترديی در

کنمیهارديیمگ  ما امما  ؛استپذير  امکانواقعنت، فراتر از اخ الفات فرهیگی  هرکسمی  ايیکمه مر  تأ
قائمل  دهی که ها  لنبرالی قرار می ديیگاهۀ رد تدانی  فهیی، اين ديیگاه  وسدن را ه  هرچنز  را نیی

کیمی هارديیمگ تمالش ممیدر عنن حام کمه  ، ه اين ترتنب .(Ibid, 154-155) ه خیثايی عل  هس یی 
ات اذ کیی تا از مزايا  همر دو  همره  میرن پستگرايی  گرايی پدزي نديس ی و نسبی مدضعی  نن مطلق

قمد  سم ن ممیگرايی و رد آن در ندسان است. آنها که از عنینمت  نن پذيرش واقع عیال   برد، اما 
افراطمی تفماوت تمأثنرآنها که از  و، گنرد میرا مفروض  یگرايا  از واقعنس هطدر ضییی  ه  ،گديی

 رود. گديی، از پذيرش آن طفره می ها  اج یاعی و فرهیگی  ر معرفت س ن می
از آنهما دوگانگی اسمت. دارا  انسهام و  فاقیاما تکثرگرايی علیی هارديیگ از جه ی ديگر ننز 

، همر نمدع تکثرگرايمی  مه تکثرگرايمی م کثمر اسمت(خمدد  ) ه عبارتی که تکثرگرايی ننز انداع م  لفی دارد 
هارديیمگ  مه نفمع دو نمدع کیمی.  ممی علیی د لت ۀم فاوتی از الگدها  تعامل در جامعها   شنده

کیی که هر ي  مس لزم شکل خاصی از روا م  منمان دانشمیییان  می م فاوت از تکثرگرايی اس ی م
 Van)  یمی  ون  دئمل تقسمن  اج یماعی انمداع تکثرگرايمی،ها   تیقنق دوگانگی د لت را  است. 

Bouwel)  ست. ادر اين  اره راهگش ،اج یاعی م یاظر  ا آنهاها   از انداع تکثرگرايی علیی و ديیامن
، (Consensual Pluralism) علیمی را  رممی شمیرد: تکثرگرايمی اجیماعیون  دئل سه ندع تکثرگرايمی 

هما، الگمد  کمه در همر يم  از آن (Antagonistic Pluralism)تقما لی و  (Agonistic Pluralism) جمیلی
هما   گانمه و  ررسمی سمرنخ هما  سمه  ا تشري  ايمن ممیم خاصی  ر روا   منان افراد حاک  است.

و مفهمدم هیزيسم ی جهمانی از  )مفهمدم عنینمت قمد مفهدمی در دو اس ی م تکثرگرايی علیی هارديیمگ 
 ی.نتکثرگرايی د لت دار ی ازها  او  ه چه ندع شدد که هر ي  از اس ی م ، مش ص میها( عل 

 ،ی نیی که هیف هیگ می  ازنیايی م فاوتیها   م  لف را نظامها   نظريه ،تکثرگرايی اجیاعی
يم  کاممل  همنچوجمدد دارد، يم  پیيمیه  ۀکه در مارهايی  نعلیی است. تبنن ۀفه  جهان و اس فاد

 مکّیمل   گدنماگدنها   ديیگاه ،تکثرگرايی در ايننی. پذير تهینعزمان  طّی  و ه  سازگارننس یی، اما  ا 
جريان اصلی در  نقاط قدت ۀمبال ه در ار ، وحیت ه  گرايش ، ه هینن دلنل ؛شدنی میيکیيگر ديیه 

 ,Van Bouwel) ا  در ايمن نمدع تکثرگرايمی وجمدد دارد ناسازگار و حاشمنهها   و حذف ديیگاه ،عل 

2015: 162).  
 ندع دوم تکثرگرايی علیی، تکثرگرايی جیلی است. تکثرگرايی جیلی  مه تفماوت ارزشمی مثبمت

 ي  پیيمیه داشمت. ۀناپذير در ار آش یها   تدان نظريه می اما ؛دهی. امکان تهینع می فی ننست می
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 منن آنهما فضما  مرزها  مش صی دارنمی و ، شدد می رقنب يکیيگر محسدبم  لف ها   نظريه
  ی پايانها    حث تعامل و ، وجدداين ندع تکثرگرايی ويژگی شاخصو مداجهه وجدد دارد.  گف گد

م  لف   دانیی  ا ه  وارد  حث شدنی، ضمرور  ها   گروه ايیکه.  را  است م  لفها    نن گروه
 .(Ibid: 162) 14پذيرف ه  اشییاست که چارچد ی مش رک را 

مطلدب خدد را کامل و  ما ديمیگاه  ۀهري  نظري رقنبها   طرفیاران نظريه تکثرگرايی تقا لیدر 
 ه گف گد و تعامل و مداجهه  ا گمروه ديگمر  یعلیی تیايل ۀدانیی. در اين جامع می ناپذير مقا ل آش ی
گنرنمی.  ممی يکمیيگر را ناديمیه وهسم یی هما   ه دنبام حف  اخ الفرقنب ها   پاراداي . وجدد نیارد

 ه جا  گف گد  ه دنبام تصاحب فضا و م اطمب ها  گروهو  فضا  مش رکی  نن دو گروه وجدد نیارد
  (.Ibid: 163)15هس ییگروه مقا ل از عرصه  رانین  نرون نش ر  را  خدد و 

 از میظر حامنان تکثرگرايی جیلی، تکثرگرايی اجیاعی روا   قیرت را در فعالنت علیی ناديمیه
نمدعی سمرکدب غنمر  ، رد. عالوه  ر ايمن می را از  ننها  گنرد. اصرار  ر اجیاع، رقا ت  نن نظريه می

ها   . اين گروهرسیی را  ه هیراه دارد. افراد ناچارنی عالئق و تهر نات خاص خدد را در نظر نگنرنی
طمرف . از (Ibid: 158) چه چنز  صدرت گنمرد در ارۀکییی اجیاع  می دارا  ام ناز هس یی که تعننن

تکثمر را  آنهما. علیی هس یی ۀمعجا از در تکثرگرايی تقا لی ننز طرفنن  ه دنبام حذف يکیيگر ،ديگر
حال ی مدق ی و  زم  را  گذار از پاراداي  مدجمدد و نمامطلدب  عیدان  هي  ارزش،  لکه  عیدان  هنه 

تقما لی  گرايمی. تکثرگرايمی جمیلی از وقمدع تکثرآورنمی ممی  مه حسماب ه پاراداي  جیيی و مطلدب 
 یو رقا مت در چمارچد هما  اح رام  مه تفاوت ،ها  ا  ه رسینت شیاخ ن اخ الف و کیی می پنشگنر 

 (.Ibid: 162) کیی می م اصیه مش رک را جايگزين
 مه کمیام الگمد  تکثرگرايمی علیمی هارديیمگ  ،ون  دئمل  یی  تقسن  ا تدجه  ه حام  ايی ديی 

، از اصطالح میی   معرفت مدقعنت ۀنظريهارديیگ در اس ی م مب یی  ر  ؟شدد می تعامالتی می هی
)در صمدرتی کمه مدجمب  علیمی ۀکیی که تکثر و گدناگدنی جامع می ادعا و کیی می قد  اس فادهعنینت 

 علیمی را افمزايشها   عنینمت نظريمه ،علیمی شمدنی( ۀا   ه جامع حاشنهها   شین نیايییگانی از گروه اضافه
جمیلی  از منان سه الگد  اجیاعی، اما مفهدم عنینت  ه چه معیاست و چه الزاماتی دارد؟ دهی. می

 عنینت قد  تحقق ياف ه است؟ ايیئامتدان گفت  می و تقا لی، در کیام مدرد
را مفهدم عنینمت  16«ناپذير عنینت پنچنیگی تقلنل» ۀدر مقال (Heather Douglas) هنثر داگال 

انسان و جهان، فرآيیمی  ۀکیی: را ط می عل  تحلنل کرده و آن را در سه سط  م  لف تفسنر ۀدر فلسف
گمال   یمی  دا شمدنی. در تقسمن  ممی افراد، و فرآيییها  اج یاعی که می هی  ه تدلنی معرفتتفکر 
کمر افمراد فرآيیمی تفيعیی  ،در سط  دوم( ینت ضعنف  ه تعبنر هارديیگعن) عار  از ارزش عنینت   مفهدم  
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می همی  مه  فرآيیمیها  اج یماعی در سمط  (مدرد نظر هارديیگ) اما مفهدم عنینت قد  ؛گنرد می قرار
 شدد. می تعريف تدلنی معرفت

 : عنینت دسم درالعیلیشدنی می سه ندع عنینت از ه  تفکن ننز در سط  فرآيییها  اج یاعی 
(Procedural Objectivity) ه ، عنینت ندايی(Concordant Objectivity) و عنینمت تعماملی (Interactive 

Objectivity) کمه  انی هکمه طمدر  طراحمی شمی فرآيییهايی استخصدصنت . عنینت دس درالعیلی
ا   ا  یگزيیهچی ۀنام فرآيیی تطبنق ي  پاسخ مانیی) دهیی می آنها مس قل از افراد  است که آن را انهام ۀن نه

 کمه فرقمی کیمی می عامل را در حی  محیود ، نقش انسان  هااين فرآيیی  ددن مکاننکی. (ا تؤکلنی س
 .(Douglas, 2004: 461) ا  آن را انهام دهی زمنیهها    اورها و ارزشکیی چه کسی  ا چه  نیی

، نماظر نمدايی ه عنینت داري .  (Intersubjectivity)  نیاسد گی ، یاعیدر دو ندع ديگر عنینت اج
رسیی. در  می هیی نه ۀا  مش رک  ه ي  ن نه د  است که افراد ي  جامعه  ر اسا  دغیغه ه مدار

ناظر  ه مدارد  است که  ،ش صی ننست،  لکه اين معیا از عنینتها   حذف قضاوت ،ايیها هیف
میی   وق ی افمراد م عمید و صمالحنت ، را  مثام ؛مدضدعی ه  نظر هس یی ۀافراد در حقنقت در ار

رخ  نمدايیهم نظرنی، ي  نیدنه از عنینت  ه  يکیيگر ا  انی هآنچه در ي  صحیه مشاهیه کرد ۀر ارد
که کل گروه دچار  وجدد دارد هیچیان اين امکان ندايیه قا ل تدجه است که در عنینت داده است. 

 .(Ibid: 463) الشعاع قرار داده  اشی خطا شیه  اشیی و يا ارزش مش رکی داور  آنها را تحت
ايمن  تمر اسمت. ندع سدم از عنینت اج یاعی، عنینت تعاملی است که از دو نمدع قبلمی پنچنمیه

 منن  و گف گمد  حمث نهمايی ۀن نهم،  لکمه آيی نیی عنینت از ي  تدافق سرراست و راحت  ه دست
 ۀ لکه  ا  حث و کشف ريشم، مشا ه ها نظر ا اظهار  نهتدافق در اين مدرد، کیییگان است.  مشارکت

 حث علیی، ها   شین داده آيی. حصدم اين عنینت مس لزم  ه اش راک گذاش ه می اخ الف  ه دست
علیمی میهمر  مه حمذف  مباحثماتعلیمی اسمت. ها   علیمی و ارزيما ی ممیمها    ر سر نظريمه

 یمی   چگمدنگی ترکنمب ،ايمن همیفتحقق شدد.  را   می و نقاط کدر افراد م  لفها  داور  پنش
حمیاقلی از شايسم گی ورود  مه  حمث را  کیییگان  ايمی کیی. شرکت می کیییگان اهینت پنیا شرکت

دار  گروهمی   ه منزان کافی م یدع  اشیی تا اح یمام خطما و جانمب ،اما در عنن حام ؛داش ه  اشیی
 .(Ibid: 464) پاينن  نايی

شدد،  می خطا کاهشعنینت قد ، تعامل منان میظرها  گدناگدن می هی  ه از آنها که در مفهدم 
اما  ايی تدجه داشت که  ؛داگال  دانست  یی  تقسن تدان معادم عنینت تعاملی در  می را اين مفهدم

وجمدد  مسم لزم، فرآيیمیها  اج یماعیعنینمت در سمط   تفاسمنرداگمال  تیمام   یی  تقسن طبق 
راح می  عنینت تعاملی ننز هرچیی تدافمق سرراسمت و  مه ۀدر ار. ستگف گدچارچدب مش رک  را  
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شدد و  می آنها فات و حلاخ ال ۀمی هی  ه کشف ريش ،   نن افرادگف گد نهاي ا  شدد، اما  نیی حاصل
اتفماق  ،آيمی ممی کدر و خطا  ه حساب ۀچه چنز  نقط ايیکه ۀاين  ه آن معیاست که دست ک  در ار

می همی  مه تمدافقی  گف گمديی صدرت نگنرد يا گف گداگر . در غنر اين صدرت، شدد می حاصل نظر
 معرف ی تدلنی نشیه است که   دان  ه آن عنینت نسبت داد.، نشدد

 مشمارکت ۀتدانن  مصیاقی از افزايش عنینت عل   ه واسط می راها  فینینست علیی ها  پژوهش
علیی را آشکار ها   جیسن ی نظريهها   سدگنر ها  ا  در عل   یانن . اين پژوهش حاشنهها   گروه

ايمن قريب  ه اتفاق  کییی. می ا  قیيیی، ا عاد نديی از آن را کشف لهلکرده، يا  ا نگاهی جیيی  ه مس
 .انی هقرار داد تأثنر عی  را تحت ها   و مسنر پژوهش گرف هعلیی قرار  ۀجامعمدرد تدجه ها  پژوهش

 گذاشمت، نیمی  عمی هما      مر پژوهشتأثنرو  گرفت میناديیه را اين ان قادات جامعۀ علیی اگر 
تکثرگرايمی  ، یما راين ؛سم ن گفمتها  ورود فینینسمت ۀشی از افزايش عنینمت علم   مه واسمط نیی

کیمی کمه در آن  ممی علیی د لت ۀ ه میلی از روا   در جامععنینت قد ،  ۀهارديیگ  ر اسا  ايی
 تمأثنرکییمی و از يکمیيگر  گف گمد ممیمیظرها  م فاوت در چارچد ی مش رک  ا يکمیيگر رقا مت و 

 ه میم تعماملی تکثرگرايمی  ،اين تکثرگرايیون  دئل خداهن  ديی   یی  تقسن  ه   ا رجدع پذيرنی. می
 . کیی می جیلی د لت

در تدصنف انمداع هارديیگ  کیی؟ می تکثرگرايی د لت ی ازندعچه  ه ها  جهانی از عل  ۀايیاما 
امکمان   دمی، علم  ديیمی و ...(ها   )دانش دانشها   حا ت تعامل منان عل  میرن غر ی و ساير نظام

گذاش ن نقماط   ی نیی  ه تدافق، مسکدت اما ؛کیی نیی نفیکلی  ه طدر را  نن آنها  افزايی ه و  گف گد
. خمدرد می آراء او  ه چش  ۀ، در   ش عییمعرف یها    نن سیت قطع ارتباطو در مدارد   اخ الف

 ه تکثرگرايی تقا لی  سنار نزدي  شدد.  «ها جهانی از عل » تکثرگرايی  الگد  شدد  می اين امر  اعث
زيرا  ؛دانی می دانش  یيل و  دمی در عل  غر یها   شین نظام  ه معیا  حل عیال  را تدافق  هارديیگ

مهیی از آنها ها   تدان  ا عل  غر ی تهینع کرد و جیبه می دانش  یيل راها     ش کدچکی از نظام
يمم  اسمم راتژ  اسمم عیارگرايانه در تمماريخ  راايممن اسمم راتژ  و  رود مممی در ايممن تهینممع از دسممت

 کیی می  ا آن تقديتخدد را و  گنرد می دمی را ها   که نقاط قدت دانش پییارد می دار  غرب سرمايه
(Harding, 1991: 154). 

شمدرها  ک ۀ مه قطمع را طمهما  تحقق جهمانی از عل راهکار   را   عیدان  ه هیچیننهارديیگ 
جانبمه  کاممل و هیمه ۀي  قطمع را طم اگرچه او ۀ ه عقنی کیی. می اشارهغنرغر ی  ا کشدرها  غر ی 

خمدد را  ما  ۀتعامالت علیی و فیاورانم تدانیی تا حی میکن می اما کشدرها  غنرغر ی ،میکن ننست
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 شکدفايی فرهیگ و دانمش خمدد را فمراه  کییمی ۀاز اين طريق زمنی و کاهش دهییکشدرها  غر ی 
(Ibid, 2015: 100-102). 

 نشم ر دعمدت  رديیمگها ۀننز تدصنرقنب ها    نن نظريهها   ناسازگار  عالوه  ر اين، در مدرد
ن ناقص تهر می داريم  و شمداهی تهر می ا صدم در مدارد  که تعنّ  . علی ه تحیل است تا تعامل

 عیدان  مهکییی، وجمدد ايمن ناسمازگار   نیی رقنب و ناسازگار کیکیها    را  ان  اب از  نن نظريه
؛ کییمی می اس فادهها  از هر ي  از نظريه ،مزايا  کار رد  ر  مانی و دانشیییان  یا می ا   اقی لهلمس

قرين  مدفقنت ها  اما تالش ،وجدد داش ه  اشیها   نن اين حالت که عزمی  را  حل ناسازگار  لنکن
  شی طبنعی از عل  پذيرف مه  عیدان  هه و له نیاش لمس ۀوجه اصال  ها  نشدد،  ا حال ی که ناسازگار 

ها،  مه حالمت  عل جهانی از  ۀرسی که مدضع هارديیگ در ار می و  ه نظر ؛تفاوت وجدد دارد ،شدنی
 دوم نزدي  است.
ها   عنینت قد  هارديیگ مس لزم وجدد تعامل  منن حامنمان نظريمه ۀاز طرفی ايی ه اين ترتنب 
  ه شکلی از روا م  د لمتها  جهانی از عل  ۀايی ،از طرف ديگرو علیی است؛  ۀم  لف در جامع

 نیادن  ه تدافق در آن غالب است. و تنها  حف  فاصله، تحیل ناسازگار  هکیی ک می
 

 نتیجه .5
اسم ی م  مر مبیما   یی  کمرد:  تدان صدرت تکثرگرايی علیی هارديیگ را در قالب دو اس ی م می

هما کمه  و اس ی م  ه نفع جهانی از عل  ؛است معرفت میی    مدقعنت ۀنظريکه مب یی  ر  عنینت قد 
اگرچمه همردو   .شدد مینزدي   میرن پستگرا و  ديیگاه هارديیگ  ه فنلسدفان عل   رساخت آن در

تکثمر در علم   ناپذير  و سددمیی    يی، و دفاع از اج یابگرا وحیتفی در راس ا  نها  اين اس ی م
شیاسی م فاوت دارنی، از جهاتی  ما  معرفت ۀاز آنها که اين دو اس ی م ريشه در دو نظرياما است، 

ت علیمی دو مدضمع م فماو گرايی واقمع مسللۀهارديیگ در اين دو اس ی م در قبام ه  ناسازگارنی. 
 ۀم فاوتی از تعمامالت در جامعمها   شندهات اذ کرده است. هیچینن هرکیام از اين دو اس ی م از 

  کییی. می علیی حیايت
. اس ی م عنینت قمد  فرض گرف ه است گرايی علیی را پنش واقع، میی   معرفت مدقعنت ۀنظري

 هیف عل  کشف واقع است و  ا اسم فاده از مالکمی فرامیظمر  اين فرض قا ل طرح است کهننز  ا 
 ، ما ايمن حمام تمر هسم یی. تدان گفت  رخی از میظرها از  رخی ديگر در تحقق اين هیف مدفمق می

مدضعی  ،یگراي واقعی و ناگراي واقع مسللۀ ۀگديی، در ار می س نها  هارديیگ وق ی از جهانی از عل 
نناز   مه قضماوت منمان  ،کیی. از نظر او در مدارد ناسازگار   نن دو نظريه می اخ نار گرايانه  ادر 
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م  لمف اسم فاده ها   از نظريه ، ر اسا  مزيت کار رد  صرفا  تدان  می ادعاها  م یاقض ننست و
 کرد.

 از تکثر در عل  دفاع کین  يا  مر میی   معرفت مدقعنت ۀنظريما  ر مبیا   ايیکههیچینن  س ه  ه 
 کین  تهمديز ممی علیمی ۀتعمامالت در جامعما  که  را   ، نس همیرن پستشیاسی اسا  معرفت

تکثرگرايمی اگمر همیف از م فاوت خداهمی  مدد. دهی(  می رخها  در مدارد  که ناسازگار   نن نظريه ويژه  ه)
و تدافمق  گف گمددارانه  اشی،  جانبها   فرض پنشعل  و حذف نقاط کدر و عنینت  علیی افزودن  ه

و  را   هس ییل محل تامّ ها  ناسازگار  یصر کلنی  در تعامالت خداهی  دد. در تکثرگرايی جیلی،ع
 شدد میفراه  م  لف ها   گروهفضا  را  مشارکت اف ی.  می علیی  ه تکاپد ۀجامع ،حل و فصل آن

ايهماد  صمرفا   آيمی. امما اگمر همیف از تکثرگرايمی می اتفاقی مبارک  ه حساب ،پذير تأثنرو و تدافق 
ضمرورتی  مرا  گف گمد در مقا ل جريان اصلی عل   اشی،  پژوهشی فرعیها   جريان مهالی  را 

 نییی  می در مقا ل خدددانش فرعی، جريان اصلی عل  را ها   ا  نظام چینن جامعه وجدد نیارد. در
 هاست. ا  اولديت  ا حف  تفاوت در چینن جامعهانحالم است.  ۀو تهینع  ا آن  رايشان  ه میزل
، میرن پسمت ان قمادات ضمین تأممل درکیمی  هارديیمگ تمالش ممی ، ا تدجه  ه آنچه گف ه شمی

اما در اين هیف چییان مدفق ننست. هارديیمگ  ا مت حفم   را نپذيرد؛ناپذير   گرايی و قنا  نسبی
گرايمی علیمی و گمرايش  مه   رداش ن از واقمع پردازد. دست زياد  می ۀهزيی میرن پستها   گرايش

کیمی. هارديیمگ  عیلناتی تکثرگرايی هارديیگ کم  ممی ظرفنتتکثرگرايی تقا لی، از قیرت نظر  و 
ديمیگاه  ممثال   ؛ها  م  لف تفاوت قائل است ايی ديیگاهنی  نن واقع ستي  فنلسدف فینین عیدان  ه

 مه ايمن امما  ؛دانی نیا نیی طلب و نژادپرس انه را  ه ي  انیازه واقع س نزانه، و يا  را ر  فینینس ی و زن
تدانی چینن قضاوت  یناديیی داشم ه  نیی کیی، می دلنل که وجدد مالکی فراتر از تیام میظرها را انکار

ناپذير و در عنن حام محرک پژوهش و کیمیوکاو  که امر  اج یاب)ها  درنظرگرف ن ناسازگار   نن نظريه  اشی.
رفم ن فرصمت  ها  علیمی و ازدسمت امر   ی نناز از گف گد، میهر  ه انزوا  جريان عیدان  ه ،(است

میظرهما  نهادن  ه  عنن ارزشدر  يهاد چارچد ی  را  گف گدتالش  را  اشدد.  شکدفايی  نش ر می
 کیی. علیی پنشگنر  می ۀگر  و رکدد در جامع ، از جزمیگدناگدن

 

 نوشت پی
  .Hartsock (1988), Collins (1986), Smith (1988) را  مثام  .1
 (.Nelson, 1996گرايی نلسدن ) ( و نظريۀ کلLongino, 1996ا   نهنید ) گرايی زمنیه .  را  مثام نظريۀ تهر ه2
میمی  گرايی مدقعنت (، و نظريمۀ تهر مهWylie, 2003گرايانۀ وايلمی ) میی   معرفت تهر ه مدقعنت.  را  مثام نظريۀ 3

 (.Intemann, 2010ايی یان )
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 شدد. ها  م  لف از مفهدم عنینت در   ش چهارم  ا تفصنل  نش ر  ررسی می .  رداشت4
وجدد دارد؛ اما در  نن اين تفاسنر، غالبا   ه معرفت و مبیا  آمدزۀ وارونگی  میی    ر م فاوتی از نظريۀ مدقعنت. تفاسن5

میمی  گر عالقه شمدد: اوم ايیکمه گمروه سملطه شیگی معرفت گروه مسل  اشاره می دو دلنل اصلی،  را  اثبات تحريف
گماه يما  است ساخ ارها  سرکدب را حف  کیی و از آنها که تدلنی دانش ننز تدس  هیمنن گمروه اتفماق می اف می، خددآ

گاه تیا م ساخ ارها  سلطه  اشی، در حالی کمه گمروه تحمت سملطه ناخددآ يل دارد حقايق را جدر  تفسنر کیی که مقدِّ
ی دانمش، غالبما   مه فعالنت کیی؛ و دلنل دوم ايیکه گروه سلطه  یون اين قنی، کشف حقنقت را دنبام می هما   گر و مدلِّ
کیی.  ه هینن دلنل، در مقايسمه  ما گمروه  می ها  يی  و انضیامی اج یاب ان زاعی و فکر  مش دم است و از فعالنت

تر   ا حقايق جهمان پنراممدن  تحت سلطه که  ه واسطۀ تدلنی و کار يی  را طۀ تیگاتیگی  ا طبنعت دارد، را طۀ ضعنف
 دارد.

6. The Strong Program in Sociology of Knowledge 
ها  کی ر  شدد که  ا اعیام تبعنض  ه نفع گروه میهايی گف ه   ه سناست« Affirmative Action». تبعنض مثبت يا 7

ها که طنمف گدنماگدنی از  هاست. اين سناست ها  تاري ی در حق اين گروه  رخدردار جامعه،  ه دنبام جبران تبعنض
 گنرد، مدافقان و م الفانی جی  دارد. کردن فرصت رشی  را  افراد، تا اعطا  ام ناز، سهینه و ... را در رمی فراه 

 گرايی علیی شامل تعهی  ه اين پیج اصل است:  یی  کلرت و هیکاران وحیت طبق صدرت. 8
یدعمۀ واحمی  از اصمدم ا  واحی، جامع و کامل از جهان طبنعی  ا تکنه  ر مه هیف غايی عل  ارائۀ نظريه -أ 

  ینادين است؛
 تدصنف شدد؛ ا  تدانی، اقال  علی ا صدم، کامال  تدس  چیان نظريه ماهنت جهان چیان است که می -ب 
ا  را  درسم ی دنبمام شمدنی، چیمان نظريمه هايی پژوهشی  وجدد دارنی، اقال  علی ا صدم، که اگر  ه روش -د 

 ن نهه خداهیی داد؛
 ا  را تدلنی کییی يا نه؛ تدانیی چیان نظريه ها  پژوهشی  ايی  ر اين مبیا پذيرف ه شدنی که آيا می روش -د 
ا  جامع و کامل  ر  تدانیی نظريه تا حی زياد   ر اسا  ايیکه آيا میها  مفرد در عل   ايی  ها و نظريه میم -ه 

 (.Kellert et al, 2006: X) مبیا  آن اصدم  ینادين فراه  کییی )يا  ه آن نزدي  شدنی( ارزيا ی شدنی
گرايی هیراه اسمت ) مرا  مثمام ديمیگاه وحمیت علمدم کارنم   گرايی در حالت راديکام  ا تقلنل وحیت

(Carnap, 1934که ز ان هیۀ علدم را  ه ز ان فنزي  قا ل تقلنل می ) تر  هما  مع میم دانمی( و در حالت
 ها  م  لف علیی تاکنی دارد. صرفا  ر لزوم هیگرايی و سازگار  منان نظريه

9. Co-Constitute and Co-Produce  
دانمی.  مه عقنمیۀ  ه سناسمی می. هارديیگ ه  ايیئام عل  عار  از ارزش و ه  ايیۀ وحیت علدم را دارا  خاس گا10

کنی  ر مبّرا ددن عل  از ارزش ها، واکیشی سناسی  ه تحدم را طۀ علم  و حکدممت در دوران جیمگ سمرد  هارديیگ تأ
ها  فمیرام  مه  ا  مدجب واريزشین  ددجمه است. در اين دوران، رقا ت آمريکا  ا شدرو  در صیعت فضايی و هس ه

هما  تسملنحاتی از محمل مالنمات و اممدام  دد. در عنن حام، تامنن  ددجمۀ پرو هها و مراکز تحقنقاتی شیه   دانشگاه
کنمی  مر  عیدمی مدرد اع راض مردم قرار گرفت. مدضع دانشیییان و رؤسا  مراکز تحقنقاتی در قبام اين وضعنت، تأ

یی و از پاس گديی  مه اس قالم عل  از جامعه و سناست  دد؛ تا  ه اين ترتنب   دانیی مرجعنت و اق یار عل  را حف  کی
 (.Harding, 2015: 8) جامعه سر  از زنیی
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پذير  ي  روايت صادق از واقعنات جهان را يم  تمده  و شمگرد روانمی غمرب  .  را  مثام هاراو   اور  ه امکان11
و دانی. هیچینن مع قی است نبايی  را  م حیکردن هدّيات گدناگدن تالش کرد؛ چراکه وحیت اصنلی وجدد نیارد  می

گماهی  اين گدناگدنی  را  افراد سددمیی است. صرفا   ايی هر گروهی محمیوديت ها  میظمر خمدد را  پمذيرد و از آن آ
طدر جنن فلکس اين ايیه را که واقعنت سماخ ار  دارد کمه  مرا  يم   (. هیننHaraway, 1988: 583داش ه  اشی )

 (.Flax, 1990: 56ن روشیگر  است )دانی که منراع دورا عقل کامل قا ل کشف است، ايیۀ معند ی می
کیییۀ عاليق پژوهشی م فاوت است و اگر در مارۀ يم    را  مثام فنلن  کنچر مع قی است تکثر در عل  میعکس. 12

.  رخی (Kitcher, 2001: 35) پذير  اشیی ها  آن دو  ايی  ه يکیيگر ترجیه پیيیه دو نظريۀ رقنب داش ه  اشن ، صیق
دانیی. مسنرها  پژوهشی م کثرنمی؛ زيمرا از ا  میا مشم ص  ديگر تکثر را در عل  ي  اس راتژ  تقسن  ننرو  کار می

گنرد تا زممانی  گذار  در چیی مسنر پژوهشی صدرت می رسی. سرمايه ننست کیام مسنر پژوهشی  ه ن نهۀ  ه ر  می
 ,.Kellert et al) مسنر  رتر از مسنرها  ديگمر ظماهر شمدد ها تحت ي  نظريۀ کامل تهینع شدنی يا ي  که يا نظريه

2006: XII.) 
13. Judgmental Relativism 

تمدان مصمیاقی از تکثرگرايمی  دهمی را می . تصدير  که  نهنید از تعامالت نقادانۀ افراد در جامعۀ علیی ارائمه می14
. در جامعمۀ علیمی  ايمی 1شمیرد:  علیمی  رمی ا  را  مرا  گف گمد در جامعمۀ جیلی نامنی.  نهنید شراي  چهارگانه

ها  ه رسینت شیاخ ه شمدنی؛  ها و اس ی م فرض ها، پنش ها  عیدمی در ارتباط  ا نقاد   شداهی تهر ی، روش  حث
.  ايمی 3ها در اثر نقاد  اصالح شیه، ت ننمر کییمی؛  . ان قادات  ايی تحیل و  لکه جی  گرف ه شدنی.  اورها و نظريه2

ها و مشاهیات  ا ارجاع  ه آنهما ارزيما ی شمدنی.  ها، نظريه طدر عیدمی پذيرف ه شیه  اشی که فرضنه هايی  هاس انیارد
. تیمام افمراد  مه يم  انمیازه از اق میار فکمر  4تدانیی مدرد  از نیی قرار  گنرنمی؛  اگرچه خدد اين اس انیاردها ننز می

يا اق صاد   اشی،  لکه  ايمی محصمدم  حمث  منن تیمام   رخدردار  اشیی. تدافق نبايی محصدم اعیام قیرت سناسی
  (.Longino, 1996: 40) میظرها  مرتب   اشی

 ها  رقنب در فلسفۀ عل  کدهن مصیاقی از تکثرگرايی تقا لی است. . را طۀ  نن پاراداي 15
16. Irreducible Complexity of Objectivity 
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