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A tudásszociológia kutatási programjának módszertani szigorúsága és (némi rosszindulattal értelmezve) „önigazolása” érdekében David Bloor Knowledge and Social Imagery c. könyvében kidolgozott egy un. „erős programot”. Bloor szerint a szociológusok „haboznak a tudományt alapos szociológiai vizsgálat tárgyává tenni”. Ennek egyik oka „az elszántság és akarat hiányában” keresendő, valamint, hogy a szociológusok nincsenek birtokában megfelelő érveknek álláspontjuk megvédésére.(Vagy rosszak az érveik.)
Mi lenne Bloor szerint a tudásszociológus feladata? „A tudásszociológus a vélekedések megoszlására, az ezt befolyásoló tényezőkre összpontosít (pl. milyen folyamatok kísérik születését és fennmaradását; hogyan szerveződik különböző tudományágakba vagy területekbe)”, és „az a célja, hogy elméleteket dolgozzon ki ezeknek a szabályszerűségeknek a magyarázatára”. Az „erős program” tulajdonképpen nem más, mint egy módszertani alapvetés arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan kéne csinálni. Bloor négy kritériumot sorol fel. A magyarázatoknak szerinte: 
1. Okságinak kell lennie, vagyis azokkal a feltételekkel foglalkoznia, amelyek a vélekedés- vagy tudásállapotokat elõidézik. Természetesen a társadalmi tényezõkön kívül másféle okok is közrejátszanak a vélekedések elõidézésében. 
2. Pártatlannak kell lennie igazság és hamisság, racionalitás és irracionalitás, siker és kudarc kérdéseiben. E dichotómiák mindkét oldala magyarázatot igényel. 
3. Szimmetrikusnak kell lennie a magyarázat módjában. Ugyanolyan típusú okokkal kell magyaráznia, mondjuk, az igaz és a hamis vélekedéseket. 
4. Reflexívnek kell lennie. A magyarázó sémáknak elvben alkalmazhatónak kell lenniük magára a szociológiára is. Akárcsak a szimmetrikusság kívánalma, ez a követelmény is a magyarázatok általánosságát szolgálja. A kívánalom meglehetõsen nyilvánvaló, hiszen egyébként a szociológia saját elméleteinek egyértelmû cáfolata lenne. 
(Felmerülhet persze a kérdés, hogy egyáltalán mi számít tudásnak és vélekedésnek. Bloor egyik megfogalmazása szerint „a szociológus számára a tudás nem igaz vélekedés, hanem mindaz, amit az emberek tudásnak tekintenek.” Ezzel szemben „az egyedi vagy idioszinkretikus” az puszta vélekedés.)

Larry Laudan „A tudomány áltudománya” c. cikkében ennek az „erős programnak” az „erősségét” igyekszik érvekkel alátámasztva kétségbe vonni. Bármennyire is meggyőző Laudan érvelése, minden bizonnyal vannak gyenge pontjai. Több helyen félreérti Bloort; nem veszi figyelembe a tágabb kontextust, amibe a cikk beleilleszkedik és ezért „túl szigorú”; kicsit néha mintha túlbonyolítaná az érvelést, stb. stb. De én most CSAK az érvelés menetét szeretném röviden bemutatni, úgyhogy igyekszem elkerülni az értékelést, a kritikai megjegyzéseket – már csak azért is, mert nem érzem kompetensnek magam a témában, ugyanis sem a Bloor, sem a Laudan által művelt tudományterületnek nem vagyok a szakértője.
Fontos megjegyezni, hogy  Laudan érvelése nem a tudásszociológia létjogosultsága ellen irányul, hanem konkrétan az „erős program” ellen, illetve Bloor azon nézete ellen, hogy a tudomány vizsgálatának ez az egyetlen legitim módja. Laudan véleménye szerint a tudományt sokféleképpen lehet vizsgálni, akár nem-tudományosan is.
Első megközelítésben az a kifogása az egész koncepció ellen, hogy, ahogy írja „a kocsit látszik a ló elé fogni”, amin azt érti, hogy amennyiben empirikusan próbáljuk a tudományos tudást vizsgálni, rosszul járunk el, ha előre feltesszük, hogy milyen módszertani elvek irányítják a tudományt. Szerinte van némi paradox abban, hogy „tudományosan fogunk neki a tudomány fő vonásainak megállapításához.” Mindemellett eleve „gyanúsnak” tartja, hogy Bloor felsorol bizonyos módszertani elveket. Hiszen sem Laudan, sem Bloor, sem a többi tudós/filozófus egyelőre nem tudott kidolgozni olyan (általánosan elfogadott) modellt, ami a tudományos ismeretet elkülöníti a nem-tudományostól. Sőt, lehet, hogy ilyen nincs is. Bloor ezzel szemben azt állítja, hogy már birtokában van. 
A Bloor által felsorolt négy kritérium mintegy „feldobja a labdát” a bírálójának, hogy pontonként megvizsgálja és kritika tárgyává tegye. És Laudan „le is üti” ezt a labdát.


OKSÁG

Az (1.) kritériummal kapcsolatban az Laudan fő kifogása, hogy eleve nem biztos, hogy minden tudományos tudás oksági, sőt szerinte pl. a kvantummechanika, a statisztikus mechanika nem ilyen magyarázatokkal dolgozik. Viszont: oksági a nem tudományos gondolkodás néhány formája (pl. a teológia). Tehát az érv rossz, mert ha még képesek is vagyunk feltárni a vélekedések okait – ez nem garantálja a tudományosságot!
Bár az oksági magyarázattal, mint a tudományos kutatás kritériumával kapcsolatban vannak szkepszisei Laudannak, de mégis megengedi, sőt osztja, hogy a vélekedések kialakulásánál bizonyos oksági folyamatokat kell keresni . Ez egy regulativ elv - arra buzdít, hogy keressük az okokat
(Egyébként - ezt már én teszem hozzá - Bloor belátja, hogy a társadalmi tényezőkön kívül más okok is közrejátszanak – és ez eleve kétségeket ébreszt (bennem) afelől, hogy a szociológiai megközelítés az egyetlen helyes megközelítés.)


PÁRTATLANSÁG

Ez egy másik megfogalmazásban azt jelenti, hogy ”ha (a tudásszociológus) ezekkel az elméletekkel a maximális általánosság kívánalmát ki akarja elégíteni, mind az igaz, mind a hamis vélekedésekre alkalmaznia kell őket.” 
Laudan szerint ez a kritérium felesleges, redundáns – következik az okságból (már ha a „maximális általánosság kívánalmát” ki akarjuk elégíteni).
Viszont ha az okságból következik, mint a fentebb láthattuk, nem garanciája a tudományosságnak


REFLEXIVITÁS

A 4. kritérium Laudan szerint szintén redundáns. Ugyanis mivel egy elmélet maga is szükségképpen vélekedés tárgya, ezért egy, a vélekedésekről szóló elmélet – ha tényleg általános akar lenni – saját magára is vonatkozni fog.




SZIMMETRIA

A 3. kritérium tárgyalását szándékosan hagytam utoljára, ugyanis ez a tanulmány leghosszabb része. Ennek egy, a fentiektől eltérő megfogalmazása így hangzik: a tudásszociológusnak  ugyanazokra az oksági mechanizmusokra kell hivatkoznunk a vélekedések minden esetének (pl. az igaz és hamis) magyarázatakor. Ezzel a kikötéssel Laudan első problémája az, hogy tulajdonképpen semmilyen tudományban nem kritérium, sőt. pl. a fizikusok nem ugyanazokra az oksági folyamatokra hivatkoznak a gravitációs és az elektromos elméletek magyarázatánál.
Másik probléma, hogy Bloor csak az igaz és hamis ellentétpárt említi, márpedig Laudan  szerint ha (valamennyire) komolyan akarjuk venni Bloor eszmefuttatásait és példáit, ki kell terjesztenünk a követelményt a „racionális és irracionális” és a „sikeres és sikertelen” ellentétpárra is. Ezt Bloor meg is teszi, és innentől kezdve külön-külön vizsgálja e három (episztemikus, racionális és pragmatikus) szimmetriával kapcsolatos problémákat. Előtte azonban felhívja a figyelmet az „ugyanolyan típusú ok” fogalmával kapcsolatos problémákra.
Mert például „ugyanolyan típusú oknak” számít-e a neurológiai meg a pszichoanalitikus magyarázat egy vélekedés magyarázatakor? Ha igen, akkor nincs sok értelme a fenti kikötésnek. Ha meg nem, akkor azt állítja, hogy valamelyik megközelítés monopolhelyzetet élvez a többihez képest. (Azaz egyoldalúan monista.) Ezért Laudan újabb átfogalmazását javasolja a kritériumnak: „a szociológiai magyarázat szempontjából az episztemikus, a pragmatikus és a racionalitási értékelések irrelevánsak”. (Ezt többek között Bloor kollegájának  Barry Barnesnak a következő megállapítására alapozza: „nem engedjük, hogy a vélekedések értékelése meghatározza, milyen formájú szociológiai megközelítést választva magyarázzuk őket.”) De nézzük Laudan érveit a szimmetria három formája ellen!

Az episztemikus szimmetria (miszerint az igaz és hamis vélekedések értékelései irrelevánsak a szociológiai magyarázat szempontjából) szükségessége elleni érve a „radikális hozzáférhetetlenség” tézisén nyuszik. E szerint a legtöbb, amit egy tudományos elméletről tudni remélhetünk az az, hogy hamisak. Innen (Laudan szerint) nyilvánvaló az episztemikus szimmetria – ugyanis ha az elméleteket nem tudjuk igazakra és hamisakra bontani, nem is tudjuk a vélekedéseket igazságuktól függően magyarázni. Viszont Bloorral szemben úgy gondolja, hogy HA el tudnánk dönteni, akkor nem előre kéne eldönteni, hogy ezek hogyan jöttek létre (pl. ugyanúgy), hanem empirikus kérdés lenne.

A „racionális szimmetriával” kapcsolatban az első problémája, hogy a „racionalitásnak” sok értelme van; és ráadásul nem mindegyik szempontjából irreleváns az okság (talán csak Lakatos racionalitás-fogalma szempontjából az). Laudan szerint a racionális szimmetria szükségességének cáfolatához elég megmutatni a racionalitás egyfajta értelmezését, ahol nem irrelevenáns az oksági magyarázat. Ilyen például a „racionalitás oksági elmélete” Ezt Laudan a következőképp írja le: 
- a racionális cselekvő rendelkezik célokkal és a világról alkotott előzetes vélekedésekkel
- egy érvelési folyamaton keresztül mérlegeli, hogy céljai és előzetes vélekedései milyen cselekvésekhez vezetnek.
- képes indokokat felhozni – és meg tudja mutatni, meg tudja indokolni, hogy indokai megelőzték a vélekedés elfogadását.
Amit nem előz meg ilyen folyamat, az ebben az értelmezésben irracionális
Tehát – szemben a szimmetria-elképzeléssel – a racionális és irracionális vélekedések különféleképpen jönnek létre
Ezzel szemben egy lehetséges ellenvetés, hogy a mentális folyamatokról szóló introspektív beszámolók megbízhatatlanok (néha tudatosan elrejtik a valódi indokokat vagy nem is tudnak róla). De ez az ellenvetés nem állja meg a helyét, ugyanis ez nem jelenti azt, hogy az oksági folyamatok nem játszanak szerepet abban, hogy úgy vélekedünk a dolgokról, ahogy.
Laudan szerint Bloort „Lakatos munkáinak alapos olvasása” vezette a fenti kikötés elfogadására. Lakatosnál ugyanis a racionalitás okságilag irreleváns; adva van a tudományos érvelés egy normativ elmélete és a cselekvő racionalitását úgy ítéljük meg, hogy ez alapján hogyan indokolnánk mi, ahelyett hogy az ő saját indokait vizsgálnánk. Miért érzi Bloor, hogy Lakatos modellje szembeáll az övével? Laudan szerint azért, mert meg akarja mutatni, hogy a racionális vélekedések társadalmi eredetűek (azaz a szociológiai módszerrel kell vizsgálni). Viszont Lakatos modellje szerint a szociológia az irracionális tanulmányozására korlátozódik.
De nem ez az egyetlen racionalitás modell, sőt ahhoz, hogy megmutassuk: a racionalitás vizsgálható szociológiailag, nem kell feltételeznünk, hogy okságilag irreleváns a különbség a racionális és irracionális vélemények között. Lehetnek a különbségnek társadalmi okai is.
Az, hogy a racionális és irracionális vélekedések okai egyneműek-e, empirikus kérdés. 
A szimmetria tézis fő hibája Laudan szerint: monista és a priori jellegű. Előre feltételezi a választ. 

A pragmatikus szimmetria tézise szerint egy vélekedés pragmatikus sikere fenntartásának szempontjából okságilag irreleváns. Ez Laudan szerint egyszerűen nem igaz: a tudomány történetében csak néhány példát találunk erre (néhány társadalmi mechanizmus képes sikertelen elméleteket életben tartani vagy elnyomni). Valójában a legtöbb elmélet a fennmaradását sikerének köszönheti. Bloornak meg kéne mutatnia, hogy a siker miért nem jár következményekkel a tudósok véleményére nézve. Ezt azonban nem teszi meg.


A négy kritérium elemzése után Laudan Bloor azon megállapítását cáfolja, miszerint ”a tudomány társadalmi tevékenység, ezért legjobban szociológiai terminusokba érthető meg.” Ez Laudan szerint nem más, mint egy rossz szóvicc. Bloor azzal igyekszik alátámasztani álláspontját, hogy a tudósok oktatásban és képzésben vesznek részt, amit viszont a társadalom végez. Ez igaz – de ez nem bizonyítja, hogy a tudomány kizárólag társadalmi tevékenység. Például felfogató pszichológiai, gazdasági, politikai és célra irányuló tevékenységnek is.
Végül kitér Bloornak azon érvére, amit Bloor az un. aluldetermináltság téziséből vont le. E szerint az egyes elméletek nem adottak a tapasztalatban, nem kapnak kizárólagos támogatást a bizonyítékokból – és Bloor szerint ez a plusz „támogatás” csak társadalmi lehet.
Laudan szerint a rivális elméletek közötti választás nem mindig társadalmi, pl. ilyen kritérium lehet az egyszerűség. Ezenkívül ha tényleg végtelen elmélet áll rendelkezésre, akkor ezek egy része valószínűleg tényleg empirikusan megkülönböztethetetlen (azaz aluldeterminált) lesz . De nem ez a tipikus eset. Általában kevés jól megfogalmazott alternatíva van – és általában végül mégiscsak az empíria dönt (ilyen eset volt.pl. Fresnelé, aki a fény hullámtermészetének elméletét részesítette előnyben, szemben a részecske-elmélettel).

Összegezve Laudan érveit azt lehet mondani, hogy a legfőbb problémája Bloor „erős programjával”, amit a szimmetria-kritériummal szemben fogalmazott meg: tudniillik hogy a priori ott, ahol empirikusnak kéne lennie, és hogy a legfontosabb kérdésekben előre feltételezi a választ.





