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پوزیتیویسم منطقی و موضع انتقادي هابرماس بر آن
2حسین عبداللهی،1ابراهیم متقیدکتر 

چکیده
ماس جایی وجه عمده تمایز هابرماس با سایر منتقدین پوزیتیویسم در باور او به ناتمامی مدرنیته قرار دارد. وضعیتی که در عمده مقوالت نظري هابر

ها و آشکار و پنهان با وجوهی از عناصر و باورهاي بنیادین پارادایم پوزیتیویسم منطقی در اجزاي درونی منظومه نظریهاي کند. معارضهبرجسته اشغال می
سازد.گیري او را نسبت به این پارادایم روشن میموضعنهفته است که هابرماسشناختیمفاهیم عام جامعه

مدرنیته «داند. او با طرح نظریه دارانه آن میشنگري و مدرنیزه شدن جامعه در وجه سرمایههابرماس پوزیتیویستم منطقی را محصول نوع خاص تکون رو
عقالنیت ابزاري و هاي وجهی بودن عقالنیت در جلوهشناختی، چون دوچنین مطرح ساختن مفاهیم عام جامعههاي خود، و هم، وسایر نظریه»ناتمام

پردازد؛ عقالنیتی که مند وبر میشناسی پروژه روشنگري، و اصالح آن است. برهمین اساس، به بسط نظریه عقالنیت غایتعقالنیت ارتباطی، در پی آسیب
ذاتی متوجه سروري بر جهان براي به خدمت گرفتن آن به کارتی، فیلسوف، مفسر و مترجم آثار هابرماس به زبان انگلیسی، به نحو به قول توماس مک

گیرد. عقالنیتی که از نظر هابرماس را به خدمت میداري آنبالد، و نظام سرمایهکه پوزیتیویسم منطقی بر آن مینفع بشر است. همین عقل ابزاري است 
شناسی هابرماس از عقالنیت ابزاري او را از وبر و اصحاب مکتب انتقادي، که زمانی پیش از آن او آسیبشناسی. عقلی است؛ و لذا، نیازمند آسیبواجد بی
بیند؛ و در می» سیستم«کند. هابرماس عقالنیت ابزاري، و پارادایم حاصل از آن، پوزیتیویسم منطقی، را معطوف به ها بود، متمایز میبسته آنخود هم

جا مسیر او به سمت کامل کردن مدرنیته ناتمام، که پارادایم کند. از همین، عقالنیت ارتباطی، را طرح می»جهانزیست«رابرِ آن عقالنیت متعلق به ب
یافته بر دکارتی متکی بود، مدرنیته تام» متفکر منفرد«شود. بدین ترتیب، اگر مدرنیته ناتمام به نظریه پوزیتیویسم منطقی برآمده از آن است، گشوده می

شود. هابرماس استوار می» متفکر اجتماعی«نظریه 
ها با پوزیتیویسم منطقی مشخص شود. هاي هابرماس، زوایاي پنهان و سطوح آشکار تعارض آنشود تا با کنکاش در نظریهدر این نوشته تالش می

به نحو » هاي بشريشناخت و علقه«هاي مطرح او پی گرفت؛ البته این امر در نظریه را در بسیاري از نظریهتوان رد آنرسد میوضعیتی که به نظر می
هاي کالسیک و فلسفی نسبت به شود. اما پیش از توجه به هابرماس، نگاهی گذرا خواهد شد به موضع مارکس و برخی از مارکسیستبارزي هویدا می

رد تا هم نوع رابطه گیرو صورت میاي خواهد شد به نگاه اصحاب مکتب انتقادي نسبت به این پارادایم. این امر از آنچنین اشارهپارادایم پوزیتیویسم؛ هم
مثابه فیلسوف نئومارکسیست که ابتدا به مکتب هاي مارکسیستی با پوزیتیویسم مشخص شود و هم بستر شکوفایی اندیشه هابرماس، بهبرخی نگره

انتقادي وابسته بود و در دوره بعدي با آن فاصله گرفت، نشان داده شود. 

بشريهايپوزیتیویسم ،عقالنیت ابزاري ،عقالنیت ارتباطی ، شناخت ، علقها:کلید واژه ه
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1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/8

مقدمه
هـاي پایـانی قـرن    کـه در ابتـدا، دهـه   شـناختی، بـا آن  پوزیتیویسم، نوعی نگرش به فلسفه علم و نظریه شناخت است. این نگـره روش 

هـاي  هـاي اولیـه قـرن بیسـتم از سـوي نحلـه      هاي ارتدکس مورد اعتنا قرار گرفت؛ امـا، در دهـه  نوزدهم، از سوي برخی مارکسیست
هاي فلسفی و اصحاب مکتب انتقادي، به نقد کشیده شـد. در ادامـه سـنت انتقـادي، و در     چون مارکسیستمختلف مارکسیستی، هم

اي بعد، هابرماس بود که پوزیتیویسم را به چالشی گسترده و جدي کشید.هدهه
را بـه  ویژگی عمده پوزیتیویسم در آن است که علوم طبیعی را به مثابه منبع اصلی و یا تنها منبع شناخت محسوب کرده، روش آن

زیتویستی، به نگاه آن به دنیاي اجتماعی و جایگـاه آن  بخشد. دو رکن اصلی رویکرد پوعلوم اجتماعی تسري داده و بر آن تفوق می
شـود، و لـذا بـه همـان روش     اساس، از یک سو، جهان اجتماعی مشابه جهان طبیعی فرض میشود. برایندر دنیاي معرفت مربوط می

گیرد. و از سوي دیگر، شناخت انی را نادیده میهاي آگاهانه انساي که ویژگی فرهنگی کنشتواند مورد مطالعه قرار گیرد؛ رویهمی
پوزیتویستی، نه به عنوان یکی از انواع شیوه شناخت، بلکه تنها شیوه مطلوب در هر دو حوزه علـوم طبیعـی و علـوم اجتمـاعی تلقـی      

شود.می
شناسـی علـوم اجتمـاعی را بـه طریقـی      روشخواستگردد، که میباز میاگوست کنتهاي نظري پوزیتیویسم به کارهاي ریشه

کنـد تـا بـر جوامـع     بنیان نهد تا این روش قادر باشد قواعد حاکم بر تحوالت اجتماعات را کشف کند. این قواعد، انسان را قادر مـی 
هـاي  منـدي جایگـاه قـانون  در شـرح ادگـار دهـد.  چون قوانین طبیعی که کنترل طبیعت را در مهار او قرار مـی کنترل داشته باشد؛ هم

توانست کشف شود تا بتوان جوامع را مهندسی کرد، درست ماننـد  شناخت قواعد اجتماعی می«گوید: اجتماعی مورد نظر کنت، می
در نگـرش پوزیتیویسـتی  .)(Edgar, 2006: 105» شناخت علمی قوانین طبیعت که بنیادي است براي مداخلـه در جهـان طبیعـی   

زبـان شناسی علوم طبیعی و ماهیت اي، تحت عنوان پوزیتیویسم منطقی را پدید آورد؛ که با روشاوائل قرن بیستم نحله بسیار پیچیده
، کـه  نوشته قصد پیگیري تحوالت نگرش پوزیتیویستی نیست؛ و صرفأ بـه برخـی رویکردهـاي مارکسیسـتی    یافت. در اینارتباط می

هاي مورد نظر در این نوشته است، به نگره پوزیتیویستی از نوع منطقـی آن کـه عمـدتأ در نیمـه     خور فکري انگارهبخشی از آن آبش
شود. اول قرن بیستم در کشورهاي آنگلوساکسون رواج گرفت، پرداخته می

انگلسو مارکس
هـایی  سیاسی، در زمینـه هاي مختلف اجتماعی، از جمله در مسائل اقتصادمارکس و انگلس، ضمن داشتن اشتراك نظر در عرصه

انگلـس سـخت   «چون نوع نگاه به فلسفه طبیعت، داراي اختالف نظر بودند؛ از جمله در تمایز میان علـوم طبیعـی و علـوم اجتمـاعی     
توان قانون انتخـاب طبیعـی دارویـن را بـا ماتریالیسـم تـاریخی       ده بود که میتحت تأثیر نظریه تکامل طبیعی داروین بود و بر این عقی

کـه بـین آن و   ایـن رسد بهدانست چهپیوند زد. در حالی که مارکس نظریه داروین را حتی در حوزه علوم طبیعی خام و غیر جامع می
.)16: 1383پوالدي، »(شري سر و کار دارد، نسبتی برقرار کنداي که با تاریخ و جامعه بماتریالیسم تاریخی، یعنی حوزه

هاي ارتدکسمارکسیست
، تفسـیري پوزیتویسـتی و البتـه دترمینیسـتی از مارکسیسـم ارائـه       آنتی دورینگهاي ارتدکس، بر اساس آراء انگلس در مارکسیست

بیند و تالش دارد سان جاري میدو حوزه اجتماعی و طبیعی به یکشناسی دیالکتیکی را بر هرجا اعمال روشانگلس در این1دادند.
هاي هستی، از جمله تاریخ و اندیشه تعمیم دهد. بـه عبـارت دیگـر، انگلـس، فلسـفه      هاي دیالکتیکی مارکس را به تمام عرصهآموزه

) را باید اساس ارتدکسی و گرایش علمـی و  آنتی دورینگب (همین کتا«... بیند ها میدیالکتیک را قانون عام تکامل در همه عرصه
هاي فلسـفه، طبیعـت، علـم و تـاریخ     اثباتی در مارکسیسم دانست. انگلس در این کتاب به تنظیم نظریات مارکس و خودش در زمینه

در آنتـی دورینـگ   تـرین تـأثیر   مهمهاي دیالکتیکی را دربرگیرنده جهان مادي و طبیعی دانست...سان حیطه اندیشهپرداخت و بدین
گـرا را بایـد در کـاربرد روش دیـالکتیکی در مـورد طبیعـت و تلفیـق طبیعـت و تـاریخ از نظـر           تکوین مارکسیسم دترمینیست و علم
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9/انتقادي هابرماس بر آنپوزیتیویسم منطقی و موضع 

ضـه  عرقانون تکامل طبیعت، تـاریخ و اندیشـه  شناسی دانست. از دیدگاه انگلس، دیالکتیک عمومی به عنوان شناسی و معرفتروش
برداشت ماتریالیسـتی از  ترین اندیشمند ارتدکسی مارکسیستی، در کتاب کارل کائوتسکی، برجسته.)23-22: 1384(بشیریه، 2»شد

کائوتسکی تکامل اجتماعی و تاریخی را از چشـم انـداز تکامـل طبیعـی     «... هاي پوزیتیویستی این نحله را فرموله کرد ، نگرشتاریخ
شیوه خود انگلس برداشتی پوزیتیویستی از اندیشه تـاریخی مـارکس داشـت. بـه نظـر کائوتسـکی، تکامـل مفهـوم         نگریست و به می

.)26(همان: » اساسی و مشترك نظریه داروین و نظریه مارکس بود...
هاي فلسفیمارکسیست

گرامشی، و گئورگ لوکـاچ، بـا تعبیـري هگلـی از     کسانی چون کارل کُرش، آنتونیو ، هاي فلسفیدر اوائل قرن بیستم، مارکسیست
ریختند. این گرایش فکري، در هاي مارکس، به نفی مارکسیسم ارتدکس پرداخته و بنیادهاي مارکسیستی فلسفی غرب را پیاندیشه

لوکـاچ در  «.. ایست دیشهکنار نقد مارکسیسم اقتصادي، به نقد رویکرد پوزیتیویستی نیز پرداخت. نگاه فلسفی لوکاچ حاوي چنین ان
مانده بود، مارکسیسم را در چـارچوبی  گراي انگلس باقیمقابل مارکسیسم ارتدکس که در چارچوب نگرش پوزیتیویستی و طبیعت

عـین و  ، جامعه را کلیتی متشـکل از »دیالکتیک کلیت«) لوکاچ با طرح مفهوم فلسفی 150(همان: » دهد... عمیقأ ایدآلیستی جاي می
گرایانه به جامعه داشت، داراي مغایرت بود.دید که با نگرش پوزیتیویستی، که صرفأ نگاهی عینیتذهن می

مکتب انتقادي    
اي بـود از مارکسیسـم؛ بـا نگـاه فلسـفیِ هگلـی. در       نگرش انتقادي، محصول اندیشه اصحاب مکتب فرانکفورت، نیز بازخوانی تـازه 

سبب ایدئولوژیکی و هـم ازجهـت دغدغـه علمـی     ، پوزیتیویسم هنوز رویکرد غالب بود و مقابله با آن هم به1960و 1950هاي دهه
داري دفـاع  که این نگرش به طور غیرمستقیم از نظـام سـرمایه  از جهت ایدئولوژیکی براي این«... براي مکتب انتقادي اهمیت داشت 

گیـري یـک   که پوزیتیویسم معرفت اجتماعی نادرستی را پایه گذاشـته بـود و مـانع شـکل    غه علمی به سبب اینکرد... از نظر دغدمی
انگـاري او را بسـط   ). اصحاب این مکتب، نقد لوکاچ در باره پوزیتیویسم و شـیئ 53: 1383(پوالدي، » شناخت اجتماعی درست بود

گذاران این مکتب، مبانی شده است. هورکهایمر، از بنیانها، دانشی شیئیچون سایر پدیدههمها، علم پوزیتیویستی، دادند. به زعم آن
شناسی بـر ایـن فـرض اسـتوار     گرایی در فلسفه از لحاظ هستیتحصل«کند: گونه تصویر میشناختی پوزیتیویستی را اینفلسفی جامعه

شناسی مبتنی بر این فکراست کـه بنیـاد دانـش تجربـه     یرونی) مستقل است و از لحاظ معرفتاست که ذهن شناسنده از عین (جهان ب
توان همانند علوم طبیعی کامأل علمی کرد و به قوانین عـام  شناسی نیز بر این فکر تکیه دارد که دانش اجتماعی را میاست. در جامعه

داري را از منظر پوزیتیویسـم مـورد قضـاوت قـرار     هورکهایمر بر این اساس، نظام سرمایه.)40: 1383(پوالدي، » و یقینی مجهز نمود
کند. به زعم او، پوزیتیویسم، به عنوان علم بورژوایی، زمانی مانند خود داده و آن را مانع اصلی شناخت واقعیات این جامعه تلقی می

هـاي ایـن   نقش را از دست داده و دیگر قادر به شناخت درست تضـادها و بحـران  بورژوازي نقش مترقی داشته است؛ اما اکنون این
شناخت واقعیت اجتمـاعی تنهـا از   که کند؛ در حالیپاره مینظام نیست. از نظر مکتب انتقادي، پوزیتیویسم، واقعیت اجتماعی را پاره

م هورکهایمر و آدورنو، پوزیتیویسم که به سلطه عقل (ابزاري) بر مقدور است. به زعطریق دیالکتیک و با عنایت به کلیت اجتماعی
دیالکتیک روشنگريانتقادات آدورنو و هورکهایمر در کتاب «... طبیعت رسیده است، به سلطه این عقل بر انسان نیز خواهد انجامید 

هورکهـایمر،  .)116: 1386(نـوذري،  » انجامدبر این نکته تأکید دارند که سلطه بر طبیعت به کمک عقل ناگزیر به سلطه بر انسان می
هاي علوم طبیعـی و علـوم اجتمـاعی را بـه بـاد انتقـاد گرفـت. در مجمـوع،         هاي مکتب وین در باره وحدت روشچنین، برداشتهم

کنولـوژي نیـز بسـط    دارانه مارکس را به صنعت، علـم، و ت مارکسیسم فلسفی و انتقادي، با اتخاذ وجهی فرهنگی، موضع ضد سرمایه
نمایـد.  کـه هسـت بـاز مـی    شـده را چنـان  شده است زیرا واقعیت شیئعلوم اجتماعی پوزیتیویستی در حقیقت ایدئولوژي شیئ«دادند 

شود و عامل سـلطه نظـام مسـتقر    شده میتکنولوژي و فنّ جدید نیز در خدمت چنین علمی قرار دارد و موجب تحکیم وضعیت شیئ

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/10

داري و علـم و تکنولـوژي   به نظر بشیریه، اصحاب این نگرش، عمدتأ، بر خالف مارکس، میـان سـرمایه  .)167: 1384ه، بشیری»(است
کنند.  اي ذاتی برقرار میرابطه

هابرماس
یابد. هابرماس، ضـمن  تدریج بسط میهاي هابرماس بهاي از نظریهپیوستههمنگاه منتتقدانه مکتب انتقادي به پوزیتیویسم در منظومه به

استفاده و بکارگیري «... گذارد هاي مختلف انگشت میکه بر کارکرد مثبت تاریخی پوزیتیویسم در تعالی زندگی بشر در عرصهآن
احتمـاالت در تحقیقـات و   گیـري، محاسـبات ریاضـی، آمـار، حسـاب، جبـر،       هـاي کمـی و قابـل انـدازه    از ابزار دقیق علمـی، روش 

)؛ اما، در عین حال، از نقد جدي آن باز 88: 1386(هابرماس، » شناختی استویژه در مطالعات جامعههاي علوم اجتماعی و بهپژوهش
تازد.سم منطقی میگیرد، و به رویکرد پوزیتیویلحاظ نظري، هابرماس در میان متفکران غیر پوزیتیویست مدرن قرار میماند. بهنمی

اسـت. او پوزیتیویسـم را از اجـزاي درونـی     داري متـأخر سـرمایه هـاي هابرمـاس در  نقـد    نقد پوزیتیویسم ویژگی بارز نظریـه 
ر زمان خصوص آدورنو را بر پوزیتیویسم، که دداند. هابرماس از یک سو، نقد اصحاب مکتب انتقادي و بهایدئولوژي بورژوایی می
در بـاره  کند؛ او در مقدمه کتاب زمان خود نیز توجه می» غیرمتداول«هاي دهد؛ و از سوي دیگر، به نگرشاو مطرح بودند، ادامه می

اي چنـین، بـه طیفـی از رویکردهـ    تنها تداوم نقد آدورنو بر پوزیتیویسم است، بلکـه هـم  بحث من نه«نویسد: میمنطق علوم اجتماعی
... نیـز  -نگارانـه و پدیدارشناسـانه برآمـده از آراء شـوتز     شناسـی مـردم  شامل فلسـفه زبـانی اخیـر ویتگینشـتاین، و روش    -غیرمرسوم

آن دو باز هاي حلتمایز هابرماس با مکتب انتقادي در برخورد با پوزیتیویسم، از جمله به راه(Habermas, 1988: xi)»باشدمی
که نقد رایج مکتب فرانکفورت از پوزیتیویسم، بر بازگشت از علوم تجربی به علوم هرمنوتیکی به منظور حـل  در حالی«... گردد می

معضل واقعیت/ ارزش تأکید داشت، هابرماس برآن بود که علـم و هنجارهـا هـر دو در منـافع و عالئـق اجتمـاعی ریشـه دارنـد. لـذا          
ها، تحقیقـات  هاي مباین و مغایري که در فعالیتخاطر، معضل یا مسئله اصلی به نظر وي عبارت است از درك و فهم ارزشهمین به

.)92: 1386نوذري، »(آیندها به چشم میهاي علمی و دیگر فعالیتو پژوهش
و نقش نامطلوب پوزیتیویسم در آن دیـد. علـم اثبـاتی    ناتماممدرنیته توان در نظریه نگاه انتقادي هابرماس به پوزیتیویسم را می

تـوان  و فراروي از محدودیت علم اثباتی، مـی عقل ارتباطیاست؛ لذا مانع تکامل مدرنیته است. با تکیه بر عقل ابزاريمبتنی بر 
یـت از نـوع ابـزاري آن، و در نتیجـه     را شکست. براین اساس، کارکرد تاریخی پوزیتیویسـم، تقویـت عقالن  » مدرنیته ناتمام«مرزهاي 

تحدید عقالنیت ارتباطی بوده است. هدف هابرماس از طرح این تئوري، کمک به احیاء عقالنیت ارتباطی است؛ عقالنیتی که در بند 
اصول و قواعد پوزیتیویستی قرار نگرفته است. 

ها، با کند. اما پوزیتیویستارتباطی را از هم منفک میهابرماس در بحث خود از مدرنیته و روشنگري، دو نوع عقل ابزاري و عقل
نحو، ضـمن بـدیهی انگاشـتن علقـه فنـی، و در پـی آن       کنند؛ و بدینعدم توجه به این انفکاك، عقالنیت را صرفأ ابزاري قلمداد می

هرمنوتیکی و شـناخت انتقـادي   -تاریخیبخش، و در پی آن شناخت تحلیلی؛ علقه عملی و بخصوص علقه رهایی-شناخت تجربی
در آمـده و خصـلت رهـایی    عقالنیت ابـزاري در سلطه درك پوزیتیویستی از علمشود. به اعتقاد هابرماس، نادیده گرفته می

ر خـدمت  علـم بـا قـرار دادن خـود د    «... داري درآمده اسـت  بخشی خود را از دست داده و در خدمت افزایش سود در نظام سرمایه
تر تولید نماید... علم در طور تسلیحات مخربتر و همینتر و پیچیدهداري کمک کرد تا اشکال کاالیی متنوععقالنیت فنی به سرمایه

نگـاه هابرمـاس بـه    از همـین منظـرِ  .)117: 1386(نـوذري،  » داري نیـز نبـود  این راستا... دیگر حتی قادر به توجیه خـود نظـام سـرمایه   
کنـد.  هاي مارکس نیز متمایز میگردد؛ جایی که او را از اندیشهداري متأخر نیز قابل طرح میپوزیتیویسم، نحوه برخورد او با سرمایه

همین کارکرد نیز زباننیست که متمایز کننده انسان از حیوان است، بلکه کارهابرماس معتقد است، بر خالف گفته مارکس، فقط 
» کـار «هاي مارکس، نگـاه او را نسـبت بـه مقولـه نیروهـاي مولـده و       را دارد. هابرماس براي تبیین نگرش خود و ارتباط آن با اندیشه

جا بازسازي هابرماس از نظرات مارکس تالشی است در جهت تثبیت اهمیت حیـاتی دانـش در تـاریخ و    در این«... کند بازسازي می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

11/انتقادي هابرماس بر آنپوزیتیویسم منطقی و موضع 

اي در باب فرهنگ در میراث مارکسیستی که به نحوي پوزیتیویستی در حد فرآیندهاي  اقتصادي تنزل نیافتـه باشـد،   ندن نظریهگنجا
شناسـاند و  است، که طبیعت را به ما مـی » شناختیمقوله معرفت«یک » کار«گوید که هابرماس حتی در نخستین آثارش، با تأکید می

و تکنولوژیکی است که به لحاظ اجتمـاعی  » ابزاري«شناختی، به معنی دانش از دیدگاه معرفت» کار«قتصادي نیست. اي صرفأ امقوله
هنگ شده، و چنان در فرهنگ ریشه دارد و با اشکال نمادین گره خـورده اسـت کـه مشخصـه هـر مرحلـه از تکامـل اجتمـاعی         آهم

در » بخـش شـناخت رهـایی  «، و »عقالنیـت ارتبـاطی  «، »زبـان «هـاي مربـوط بـه    پیونـد میـان نظریـه   .)32و 31: 1390پیوزي، »(است...
شـود. بـدین ترتیـب    ورد، و همـراه بـا کـار، دانـش و شـناخت فـراهم مـی       آجاست. زبان توانایی برقراري ارتباط را فـراهم مـی  همین

هابرمـاس، در کـنش   ).297: 1386(کرایـب،  » شـود واع متفاوتی از دانش مـی گیري انکارکردن و ارتباط برقرار کردن، باعث شکل«
گرایانـه پوزیتیویسـتی قـرار    هاي تقلیلخواهد آن نوع از خرد و شناخت را که هنوز در قالب اندیشهارتباطی و عقالنیت ارتباطی، می

، که همواره »اصالت عقل«هاي موسوم به کند تا از برداشتنگرفته نجات دهد؛ در عین حال، در بازسازي مفهوم عقالنیت، تالش می
با پوزیتیویسم همراه بوده، فاصله گیرد.   

رابطه میان نوع علقه بشري و با طرح نظریه وجود ،3شناخت و عالئق انسانیهابرماس در اولین کار جدي و ماندگار خود، 
ر مقدمه این کتاب، هدف خود در رابطه با طرح مقوله پوزیتیویسم را، که نقش ، به نقد پوزیتیویسم پرداخت. او دانواع شناخت

تاریخ پوزیتیویسم مدرن را، کنم پیشمن تالش می«کند داند، بیان میگزینی آن با فلسفه علم میرا در اضمحالل معرفت و جايآن
شناخت و عالئق انسانی بازسازي کنم. در ادامه، فرآیند نابودي معرفت را، که مند از طریق پیوند میانطور نظاملحاظ تاریخی، بهبه

) پیوزي از زبان هابرماس در مورد رابطه شناخت و :Habermas, 1981(vii». کشم)گزین آن شد، (به بحث میفلسفه علم جاي
است تا نشان دهد که پوزیتیویسم آنمعاصر است؛ و در پیدانش و عالیق انسانی نقد پوزیتیویسم «گوید: علقه هاي انسانی می

این تاریخِ » نیت عملی«چگونه خرد ما را مثله کرده، و آن را تمامأ در عرصه نظریه و عمل [محصور کرده و] فرو برده است. 
که پوزیتیویسم قصد دفن آن را داشته تر خردي استگیري تدریجی پوزیتیویسم و احیاي مفهوم گستردهردیابی ریشه

.)19: 1390پیوزي، »(است
به نظر هابرماس، ما با سه نوع از منافع و علقه بشري مواجهیم: علقه فنی یا تکنیکی، علقه عملی، و علقـه رهـایی بخـش. ایـن سـه      

تحلیلـی، علـوم   -شند؛ و هرسه داراي اعتبار هستند. علوم تجربیبخها تعین میهاي تفسیر و ماهیت شناخت ما را از پدیدهعلقه، شیوه
جـا بـه پوزیتیویسـم، بـه     گانه هستند. نقد عمـده هابرمـاس در ایـن   هاي سههرمنوتیکی، و علوم انتقادي، حاصل این شناخت-تاریخی

ه کارکرد اصلی آن منوط به کنترل و سلطه بر گردد؛ این نگرش، شناخت علمی تجربی را، کادعاي کلی نگرش پوزیتیویستی باز می
فکري هابرماس، این نوع شناخت، صرفأ یکی از منـابع  که، در منظومهکند. در صورتیطبیعت است، تنها منبع موثق شناخت تلقی می

ان به جدول زیر رجوع کرد: تومی» شناخت و عالئق انسانی«گانه شناخت است. براي درك بهتر نگرش هابرماس در نظریه سه

هاي محتلف زیستی برمبناي عناصر واسط اجتماعیها در حوزهشناختی مرتبط با آنگانه و عالئق معرفت: رابطه علوم سه1جدول 

حوزه یا قلمرو5واسطه اجتماعیشناختنوع علممنافع و عالیق معرفتی (شناختی)
طبیعتکارشناخت فنییا ابزاريتحلیل)علوم طبیعی(تجربی/ نظارت فنی

جامعهزبانشناخت عملیتاریخی/ هرمنوتیکعملی
تاریخاقتدارشناخت رهایی بخشیعلوم انتقادياستقاللِ رهایی

)68: 1386به نقل از (نوذري، 
گیرد؛ علقه انسان در این قلمرو، کنترل طبیعت است. علوم طبیعی حاصل اساس، شناخت پوزیتیویستی در قلمرو طبیعت قرار میبراین

شود که همـان عالقـه بـه    گیري نوعی عالقه فنی میکار یا زحمت باعث شکل«... ید آاست و پوزیتیویسم از دل آن برون می» کار«
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به نفع خودمان اسـت. بـه عنـوان مثـال، همـه مـا بـه نیـروي بـرق و          هاگیري از آنها و بهرهچیرگی بر فرآیندهاي طبیعی و کنترل آن
شـود کـه هابرمـاس    گیـري چیـزي مـی   توانیم از آن منتفع شویم. این عالقه باعث شکلمندیم، زیرا همگی میگیري از آن عالقهبهره
بنامنـد، و هـردو   » گرایـی اثبـات «را توانسـتند آن یشـین مـی  پـردازان انتقـادي پ  چیزي که نظریه-نامدمی» تحلیلی-علوم تجربی«را آن
شـناخت انتقـادي بـا رهـایی انسـان، از جملـه رهـایی از        .)297: 1386کرایـب،  »(را بر آن بگذارنـد » خرد ابزاري«توانند برچسب می

گیـرد. بـه زعـم    و در قلمـرو تـاریخ قـرار مـی    یابداست، پیوند مینمودهاي منجمد ایدئولوژیکی، که تفکر پوزیتیویستی جزئی از آن
راه، از جملـه پوزیتیویسـم را   هابرماس، انسان تالش دارد تا تمایز میان قدرت (سلطه) و حقیقت را هویدا کند؛ تفکر انتقـادي در ایـن  

فه هاي تجربی علم در دوره معاصر، تأمل و [تفکر ] انتقادي وظیفه خواهد داشت تا ریشه پوزیتیویسم را (که در فلس«... رود نشانه می
گرایانه علوم) بر کَنَـد و بـدین ترتیـب علـوم را بـار دیگـر بـه خـدمت عقالنیـت انسـان           هاي نوین و تجربهماتریالیست و دیگر فلسفه

تیویستی و ، که از جمله کوششی است براي تفکیک میان شناخت پوزیدانش و عالئق بشريدر واقع، .)27: 1390(پیوزي، » درآورد
گیرد. شناخت انتقادي، در این راستا قرار می

بـد. نگـرش   یا، پیونـد مـی  »مقـوالت پیشـینی  «در منظومـه فکـري هابرمـاس، بـا مفهـوم دیگـري از او،       » هاي بشريعلقه«مفهوم 
چـون لـوح   اسـاس، ذهـن انسـان هـم    کند. بـراین پوزیتیویستی، شناخت را محدود به رجوع به واقعیت، و اکتفا به شناخت تجربی می

چون کانت، البته با تفـاوتی  شوند. اما، هابرماس، همسفیدي است که طبیعت و واقعیت تجربی بر آن انعکلس یافته و بر آن حک می
عیـت نقـش ایفـا    اسـت، کـه در انگاشـت او از واق   معنادار، معتقد است که انسان در هنگام مواجهه با واقعیت داراي مفاهیمی پیشینی

االمکان از موضـوع علـم تجزیـه    است که ذهن به عنوان شناسنده خالق بایستی حتیدر نگرش اثباتی به ویژه تأکید برآن«... کند می
وارد وسیله مقوالت و مفاهیم پیشینی که ذهـن شناسـنده   وسیله موضوعات تجربه و هم به، شناخت هم به»هابرماس«گردد. اما از نظر 

دهند. امـا بـر خـالف    گردد. این مفاهیم و مقوالت مشتقات تجربه نیستند بلکه خود تجربه را شکل میسازد، تعیین میعمل تفکر می
در واقـع  .)213: 1384بشـیریه،  »(کند که ذهن شناسنده واجد مقوالت پیشینی، ذهنی اجتماعی استاستدالل می» هابرماس«، »کانت«

هـاي اولیـه پوزیتیویسـم، در    کشـد. از فـرض  ، سرچشمه تفکر پوزیتیویستی را به چالش می»مقوالت پیشینی«ح مفهوم هابرماس با طر
خواهـد نشـان   که، هابرماس میها، توجه به جهان اعیان، تجربیات عینی، و عدم توجه به ذهن شناسنده است. در حالیشناخت پدیده

دست آمده از ذهن فرد شناسا متکـی اسـت. امـا تفـاوت     ري، هم به شناخت عینیت و هم بر مفاهیم بهشکلی ضرودهد که شناخت به
را عنصري عبارت دیگر، هابرماس، انسانبیند. بهاالذهانی میاي بیناست که اولی ذهن فرد شناسا را در رابطههابرماس با کانت در آن

کند. به زعم او، انسـان موجـودي فرهنگـی اسـت کـه در      اجتماعی او تلقی میذهن او را حاصل تجربه زیستبیند و لذا اجتماعی می
در مـورد پیونـد میـان مفهـوم     6زید و تجربه زیستی او بر کاربرد زبان در ارتباطـات روزمـره متکـی اسـت.    زمان و مکان مشخص می

مـا در فکـر و   «... توان به آراء پیوزي رجوع کرد: مقوالت پیشینی، و نظریه رابطه میان انواع شناخت با علقه هاي متفاوت بشري، می
ن ) بـین ذهـ  generativeکنـیم؛ و دانـش در جریـان ایـن رابطـه مولـد (      در کنش به طور همزمان دنیا را هم کشف و هم خلـق مـی  

)، هر چند بـه گونـه اي   speaking and acting subject» (ذهن [مدرِك] متکلم و عامل«شود. هر [مدرِك] و جهان متبلور می
نحـو  شـمولی کـه بـه   مفـروض جهـان  » عالیـق شـناختی  «یا » عالیق مؤلفه دانش«فردي و به تفاوت، در پرتو عالیق سه گانه موسوم به 

.)25: 1390پیوزي، »(حضور دارند، تشکیل دهنده دانش استپیشینی در رابطه ما با جهان
، و نقش خود فلسفه و پوزیتیویسم در آن را، نیز نشان علم و فلسفه، رابطه تاریخی شناخت و عالئق بشريهابرماس، در ادامه، در 

را داد، از سوي خود جنبش تفکر فلسفی تخریب » نظریه شناخت«شد بدان نام جایگاه فلسفه در رابطه با علم، که زمانی می«دهد: می
شناسی تهی تفکر فلسفی باید نظریه شناخت با روشزمان، میگاه برکنده شد. از آناست. فلسفه توسط [خود] فلسفه از این جايشده
شناسی است که با به مثابه میراث نظریه شناخت، روششد. چراکه فلسفه علم، که از میانه قرن نوزدهم سربرآورد، گزین میجاي

طبیعی در گرایشات هاي فلسفی علومزعم هابرماس، ریشهبه.)Habermas, 1981:4»(شودخودفهمی علمیِ علم تعقیب می
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پوزیتیویسم پایان نظریه «کند شناخت میگزین نظریهپوزیتیویستی نهفته است. از همین منظر، پوزیتیویسم، فلسفه علم را جاي
تعریفی «جاست )؛ منشأ تعریف او از پوزیتیویسم در همینIbid: 67» (شودجاي آن فلسفه علم پدیدار میزند، بهشناخت را رقم می

معاصر حاکم است. براساس این است که بر روش علوم طبیعی » گراییعلم«دهد، نوعی که هابرماس از پوزیتیویسم به دست می
توانند در عرصه داوري و نیز در ارتباط با هرگونه نظریه شناخت معتبر به شمار آیند که با گرایی تنها قضایا و مفاهیمی مینوع علم

هاي درك نگرش هابرماس از دیگر از راهدر واقع، یکی.)46: 1386(نوذري، » سو باشندهنگ و همآقضایا و مفاهیم علوم طبیعی هم
وردهاي عصر روشنگري است؛ دانش آو فلسفه علم، است. علم از دست7»گراییعلم«پوزیتیویسم، شناخت موضع او نسبت به علم، 

ی به رهایی و گرایی، باور قطعدیگر علمهاي به جا مانده از  دوران قبل. اما، وجهابزار کارآمدي بود در مقابله با خرافات و جزم
گرایی موضع تند گرفتند؛ بینش ناامیدانه هورکهایمر و آدورنو سعادت انسان بود از طریق علم. اصحاب مکتب انتقادي در برابر علم

او «گرایی را بازسازي کرد حاکی از همین امر است. هابرماس، نگاه مکتب انتقادي نسبت به علم» دیالکتیک روشنگري«در کتاب 
شناخت و گرایی بود و نه علم. او در کتاب گرایی پوزیتیویستی و باور به علم تمایز قائل شد؛ نگرانی او علم(هابرماس) میان علم

: یعنی این باور که ما گرایی به معناي ایمان علم به خویشتن استعلم«گوید: گرایی میبینی علمدر رابطه با تمامتعالئق بشري، 
». هاي معرفت ممکن بدانیم، بلکه در عوض، کل معرفت را باید با علم یکسان بدانیمتوانیم علم را یکی از شکلدیگر نمی

دیگر، هابرماس با علم تعارض نداشت؛ او با برداشت پوزیتیویستی از عبارتبه.)48-47: 1386(هابرماس، به نقل از اوث ویت، 
شناختی هاي فلسفی و جامعه، تمام مباحث مطرح در حوزهکنش ارتباطیعلم مخالفت داشت. هابرماس در آثار خود، و از جمله در 

و از یک سو، با مخالفان روشنگري و علم به مبارزه ترتیب، ادهد. بدینشیوه خالقانه بسط میرا بهعصر مدرن را نقد کرده و آن
گونه ها مقابله کرد. اباذري مخالفان مورد نظر هابرماس را اینگرایان و پوزیتیویستزمان، از سوي دیگر، با علمپرداخت؛ و هم

رکس، عصر جدید را تحت عناوینی چون آراي نیچه و تفسیربخشی از آراي وبر و مامخالفانی که با تکیه به«... کند توصیف می
(دریدا) نفی » متافیزیک حضور«(لوکاچ) یا عصر » وارگی عامعصر شیئ«(هایدگر)، » عصر تفوق تکنولوژي و تصویر جهانی«

.)36-35: 1387اباذري، »(کنندمی
اید. چراکه نمآمیز میه نظر او تناقضاز نظر هابرماس، پوزیتیویسم ابتدا به شکل فلسفه جدید تاریخ شکل گرفت؛ امري که ب

چه شناخت مشروع تنها در نظام علوم تجربی مقدور است، آشکارا در مغایرت با مضمون علمی دکترین پوزیتیویستی، بر طبق آن«
) در Habermas, 1981:71». (شودچه فلسفه تاریخ خوانده میگیرد؛ همانگیرد که پوزیتیویسم ازآن منشأ میشکلی قرار می

کند، و براساس استدالل فوق، مدعی است خود شناختی که کنت براي تفسیر گانه کنت اشاره میجا هابرماس به قوانین سهاین
هاي فوق نتیجه کند. هابرماس از مجموع بحثکند معیارهاي روح پوزیتیویستی را برآورده نمیمعناي شناخت پوزیتیویستی طرح می

جاکه مفهوم فلسفی شناخت نابود شده گزین شود. از آنبدون واسطه با فلسفه علم جاي8شناسیامکان نداشت معرفت«که گیردمی
بود، معناي علم غیر عقالیی شده بود، پوزیتیویسم علم را بر حسب معناي فلسفه علم تجهیز نکرده بود. ازآن پس، پدیده پیشرفت 

گرایی، از یک سو، فروکاهی معرفت است ) به زعم هابرماس، علمIbid:71». (دست آورده استهفنی اهمیت فوق العاده ب-علمی
اساس، او از این نظر دفاع کرد که آن است که علم بازتاب تمام و کمال واقعیت است. براینبه علوم تجربی؛ از سوي دیگر، باور به

اي که از ي روشنگران شد؛ اما کاربرد اجتماعی باورشان به خرد، همراه بود با ایدهتوان دربست تسلیم خردباورهر چند نمی«... 
برد و بسته را از یاد میگرایی) این همي خرد و آزادي هنوز زنده است و فعلیت دارد... (علمبستهکردند و این همآزادي مطرح می

هاي اجتماعی، منافع طبقاتی و در نهایت مستقل از در نهایت استوار به تجربه است، رها از ارزشپندارد که خرد علمی کهمی
اند که نه خواند که در فهم این نکته درماندهگرایانی را پوزیتیویست میروزي ممکن است... هابرماس آن علمادراکی از رهایی و به

در واقع، هابرماس پدیده خردباوري .)159: 1387احمدي، »(یداري است تاریخی و محصول مدرنیتهگرایی نیز پدفقط علم بل علم
، تمایز قائل »گراییعلم«یا همان » خردباوري پوزیتیویستی«و » گرانهخرد باوري روشن«داند و میان دو نوع  را فرآیندي دوسویه می
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1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/14

سوي جامعه بهگزین خردباوري پوزیتیویستی براي ایدئولوژي بورژوازي، از جمله در کتاب شود و نگرانی خود را از نقش جايمی
کم نقش اند، کمساالرانه تقریر شدهصورت آگاهی فنفناوري و علم در هیئت طرز تفکر پوزیتیویستی، که به«کند: بیان می9عقالنی

او در .)37: 1386(هابرماس، به نقل از اوث ویت، » گیرندبورژوازي را بر عهده میي ایدئولوژي جایگزین ایدئولوژي باطل شده
ها از سوي عقالنیت علم داند، و مسئله اصلی را نحوه درنوردیدن تمامی جهانهمین نوشته ذات علوم طبیعی مدرن را کنترل فنی می

چگونگی فروکاهی نقش سیاست عقالنی در ، بهکنش ارتباطیجمله در هاي بعدي، دغدغه هابرماس، ازبیند. در دورهو فناوري می
شود.گرایی، و نحوه کنار گذاشتن نقد و رهایی از سوي تلقی پوزیتیویستی علمی معطوف میجوامع مدرن از سوي علم

اساس، هدف این نگرش سلطه هر چه بیشتر اند؛ بر این از نگاه هابرماس، علوم طبیعی تحت سلطه نگرش پوزیتیویستی قرار گرفته
بر طبیعت، براي تأمین نیازهاي مادي انسان بوده است. نگاه انتقادي هابرماس بر پوزیتیویسم، بـه نگـرش اصـلی ایـن نحـوه تفکـر در       

قالـب علـوم   یگانه پنداشتن علوم طبیعی و علوم اجتماعی نیز معطوف است. پوزیتیویسم هر دو علوم طبیعـی و علـوم اجتمـاعی را در    
یافته دسترسی به واقعیتی که به لحاظ نمادین از پیش ساخت«برد؛ چراکه جایی نمیاي که به نظر هابرماس راه بهریزد؛ رویهطبیعی می

تمایز مضـمونی و در نتیجـه   هابرماس به .)39: 1386هابرماس، به نقل از اوث ویت، »(است فقط بر مبناي مشاهده مقدور نیست
در بـاره منطـق علـوم    اصرار دارد. او در بخش مهمـی از کتـاب   شناسی میان علوم طبیعی و علوم اجتماعیدر روشتمایز 

یافته پوزیتیویسـم در  به باور تقلیل» دوگانه علوم طبیعی و علوم فرهنگی«جا در بحثی با عنوان پردازد. وي، اینبدین امر میاجتماعی 
فهمی پوزیتیویستی رایج در میان دانشمندان، فرضیه وحدت علوم را پذیرفته اسـت؛  خود«... کند: میمیان علوم توجهنگاه به تفاوت 

(Habermas, 1988: 1)».  یابـد شـان کـاهش مـی   ها [صرفأ] در سطح پیشـرفت از منظر پوزیتیویستی، دوگانه علوم... به تمایز آن

نقد هابرماس به نگرش پوزیتیویستی، در زمینه تمایز میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی، به ویژگی علوم اجتماعی در وجـه فرهنگـی   
گونه علوم به کار برد. هاي تجربی موجود در علوم طبیعی را در اینشود تا لزومأ نتوان روشگردد؛ خصلتی که موجب میآن باز می
بسـته بـه شـکل علـوم [طبیعـی یـا اجتمـاعی]، فلسـفه علـم، یـا شـکل            «رماس اتخاذ روش در علوم مختلف متفاوت اسـت  به زعم هاب

جا، اثـر ك. ر. پـوپر و چ. ج.   گیرد، یا شکل عام هرمنوتیک علوم تاریخی و فرهنگی را. در اینشناسی عام علوم تجربی را میروش
بشـیریه، تمـایز میـان    (Ibid: 2)». شدن محدودیت ویژه این خودبازتـابی علـوم باشـد   عنوان کمال مطلوب فرمولهتواند بهگادامر می

جهـانی اسـت کـه انسـان     علم اجتماعی مربوط بـه «... کند: علوم اجتماعی از علوم طبیعی از منظر هابرماس را با ادبیاتی دیگر بیان می
» تفاوت علوم طبیعـی را بـراي شـناخت اجتمـاعی بـه کـار گرفـت       هاي عینی و بیتوان روشیخود ایجاد کرده است و از این رو نم

.)212: 1384(بشیریه، 
دهـد. از نظـر   گرایان را نیز مورد نقد قـرار مـی  مورد نظر اثبات» تفاوتی ارزشیبی«چون اصحاب مکتب انتقادي، هابرماس، هم

گونـه اي  هـا بـه  آن10طرفـی چنین باید بیدانشمندان باید از طریق مشاهدات تجربی تأیید شود؛ بلکه، همتنها پژوهش پوزیتیویسم، نه
هاي ارزشی شخصی تحریف نشده باشد. از این منظر، دانشمند به مثابه ناظري خنثی واسطه قضاوتشان بهحفظ شود که نتایج تحقیق

طرفـی ارزشـی)   هابرماس به طور کامـل بـا ایـن بحـث (بـی     «... کند. هابرماس با این موضع توافق نداشت ها نگاه میجهان و پدیدهبه
بایـد فرآینـدي جمعـی باشـد.     ورزد که فرآیند پژوهش علمـی مـی  سازگار نبود، [او معتقد بود] پوزیتیویسم از این واقعیت غفلت می

بـه  11هاگیرد که در تأیید یک نظریه، مشاهده واقعیتین احتجاج کارل پوپر را وام میکنند... هابرماس ادانشمندان در انزوا کار نمی
هـاي اجتمـاعی و انتخـاب ارزشـی     تـوان میـان واقعیـت   او، نمیبه زعم.)(Edgar, 2006: 106 & 107»اندازه کافی وجود ندارد

هاي اجتماعی، مبتنی بر تصـمیم مختارانـه اسـت و نـه تبعیـت      هها، در مواجهه با پدیدتفکیک قائل شد؛ چراکه، انتخاب و عمل انسان
مندانه.      قانون

انگارانه است؛ ، و رد نظریات نسبی»دعوي اعتبار«، طرح مقوله کنش ارتباطیخصوص در هیکی از خطوط مهم کار هابرماس، ب
داند و معتقد است که ما ها را نسبی میبرجسته دارد. نگره اخیر، فرهنگ و نظریهگاه مدرنیستی نیز جاينظریاتی که در اندیشه پست
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جا نیز تمایز نگاه داند؛ در اینمی» دعوي اعتبار«را هستیم. هابرماس این نقطه اتکایی را یافته است و آن12»نقطه اتکاي اقلیدسی«فاقد 
شود.هابرماس و پوزیتیویسم برجسته می

دهد؛ تفاهم به معنی عام و نه مفاهمه. تفاهم به معنی عام، امکان ارتباط با یکدگر به ما امکان تفاهم با یکدیگر را میدعوي اعتبار
(درستی) است، که از طریق تجربه و رجوع » اعتبار صدق«ها، فقط محدود به ورد. دعوي اعتبار در نگاه پوزیتیویستآرا فراهم می

شناسانه، ارتباط برقرار کنند؛ توانند میان مسائل معرفتی، مسائل اخالقی، و مسائل زیباییگرایان نمیشود. تجربهواقعیت حاصل میهب
شناسی، هیچ زیباییها، اخالق و کنند. به زعم آنشود) جدا می(که به حوزه اخالق مربوط می» باید«را از حوزه » هست«ها حوزه آن
گوید باید به افراد مسن احترام گذاشت، اي براي دعوي اعتبار ندارند، تا بتوانند آنرا به چالش کشند؛ به طور مثال، فرد الف میپایه

حوزه اخالق نیز دعوي اي براي توافق وجود ندارد. اما، هابرماس براي گوید نیاز به احترام بزرگتر نیست؛ در واقع پایهفرد ب می
ها از دوران اولیه تا شود؛ بدین مفهوم که همه انسانزیست مطرح می، که در جهان»توافق عمومی«دهد؛ معیار اعتبار به دست می

زبان » آئین مقدس«یعنی گردید،مقدور می» هاي مقدسآئین«اند. زمانی این حوزه وفاق از طریق کنون، بر روي مسائلی توافق داشته
را گرفته است. در نگرش پوزیتیویستی، صرفأ مسئله صدق و کذب مطرح است. در این جاي آن» زبان«که اکنون ارتباطی بود؛ امري

شود. اما، در حوزه اخالق، مسئله صدق و کذب مطرح نیست؛ بلکه، نگره، با رجوع به واقعیت، صدق و کذب ادعا مشخص می
شناسانه است؛ که در آن مسئله ه مشروعیت، و مسئله حق و ناحق مطرح است. حوزه دیگر، از نظر هابرماس، حوزه زیباییمسئل

نوع دعوي حوزه مختلف، و سهترتیب ما با سهشود. بدیناصالت مطرح است، و دعوي اعتبار از طریق اصالت آن دعوي پذیرفته می
، مواجهیم:اعتبار
شود. ادعا پذیرفته میصدق و کذبدر آن از طریق » دعوي اعتبار«، که معرفت علمیحوزه -1
شود.بودن دعوي پذیرفته میحق و ناحق، و مشروعیتدر آن از طریق » دعوي اعتبار«، که اخالقیحوزه -2
شود. ادعا پذیرفته میاصالتدر آن از طریق » دعوي اعتبار«، که شناسانهزیباییحوزه -3

اما، در نگره 13اي حاوي یک نوع دعوي اعتبار است.حوزه نقدپذیر است؛ اما، هر گزارهبه نظر هابرماس، دعوي اعتبار در هر سه
14پوزیتیویستی، فقط دعوي اعتبار مبتنی بر صدق و کذب جاي دارد.

دهـد؛ اسـتفاده از روش   هاي اجتمـاعی را نیـز ارائـه مـی    شناسی مطلوب براي درك پدیدههابرماس، ضمن نقد پوزیتیویسم، روش
عنوان روش گرایی بههابرماس ضمن نقد تحصل«ها و در نظر داشتن عنصر کلیت پاره کردن پدیدهدیالکتیکی و عدم مبادرت به پاره

هـاي  و تفکري که به مثله کردن واقعیت اجتماعی، عدم درك کلیت اجتماعی و انحراف معرفت اجتماعی معاصر از درك واقعیـت 
ا کند که شیوه درست مطالعه شیوه دیالکتیکی است که کلیت اجتماعی را بشود استدالل میداري منجر میناخوشایند جامعه سرمایه

ها، ویژگی بنیادین روشـی اسـت کـه    توجه به عنصر کلیت پدیده.)52-51: 1383پوالدي، »(کندارجاع به آرمان رهایی مطالعه می
مکتب انتقادي بر آن تکیه دارد. 

گیرينتیجه
دکس، ارکـان نگـره پوزیتیویسـتی را بـه چـالش      هاي مختلف مارکسیستی، جدا از مارکسیسـم ارتـ  تنها نحلهرسد که نهبه نظر می

که، یکـی از محورهـاي پیونـد    تر با آن پرداخته است؛ به طورياند؛ بلکه، در تداوم این رویه، هابرماس به بسط تعارض جديکشیده
هـا و  ها بر پوزیتیویسم است؛ نظریهو، خواسته یا ناخواسته، مضمون انتقادي آنا15ها و مفاهیم عام جامعه شناختیِدهنده اجزاي نظریه

، »کـنش ارتبـاطی  «و » عقالنیت ارتباطی«، »کنش ابزاري«و » عقالنیت ابزاري«، »مدرنیته ناتمام«، »داري متأخرسرمایه«مفاهیمی چون: 
وتی بـی تفـا  «، »تمایز میان علوم طبیعی و علوم اجتمـاعی «، »گراییعلم«، »شناخت حاصل از علقه هاي انسانی«، »نظام و زیست جهان«

». دعاوي اعتبار«، و »ارزشی
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1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/16

هاپی نوشت
داري بدبین بود و مهمترین موضوع آثار خود را تبیین چگونگی زوال آن در نتیجه کارل مارکس گرچه آشکارا نسبت به نظام سرمایه". حتی خود مارکس نیز موضع تقابلی با پوزیتیویسم نداشت 1

هاي توانائینست، لیکن نسبت به علم به مفهوم اثباتی آن و صنعت و مدرنیسم اعتراضی نداشت، بلکه بر عکس، رهایی انسان از رنج بیهوده را حاصل گسترشداتعارضات و تضادهاي اجتماعی می
ایدئولوژي آلمانی را، با برداشت امروزین از آن متفاوت دانست. مارکس در ) الیته، شاید بتوان برداشت مارکس از رویکرد اثباتی165: 1384(بشیریه، ."دانستوي در زمینه تکنولوژي و علم می

)166(همان: ."گرددرسد، در زندگی واقعی علم اثباتی و واقعی آغاز میتنها وقتی تأمل فلسفی به پایان می"تعبیري از علم اثباتی دارد که این باور را تقویت میکند 
تاریخ بر خالف "شود) با این نگاه متباین است ( که اصول اندیشه ماتریالیسم تاریخی براي اولین بار با تفصیل عرضه میایدئولوژي آلمانی کند که، تعبیر مارکس در میجا اضافه. بشیریه در همین2

."شودجا یعنی در زندگی واقعی علم اثباتی آغار مییابد در همانتأمل فلسفی پایان میگویند فعالیت تخیلّی [روح] نیست. تاریخ عرصه کار انسان است... در جایی که ها میآنچه ماتریالیست

)23: 1384(ایدئولوژي آلمانی، به نقل از بشیریه، 
3. knowledge and human interests.

)19: 1390دهد (توضیح مترجم کتاب پیوزي؛ حی است که هابرماس از محتواي کتاب خود ارائه میاز این عبارت استفاده شده است. این عبارت... توضیدانش و عالیق انسانی. در اشاره به کتاب 4
شود.اي، بستري است که عالئق در آن محقق می. واسطه اجتماعی یا عامل رسانه5
وجه در حد دانش نویسنده آن.ختن به آن نه در حد موضوع این نوشته است و نه به هیچآن، از مقوالت اساسی منظومه فکري هابرماس است. امري که پرداو مفاهیم مربوط به"زبان". 6

7. scientism.
8. epistemology
9. toward a rational society.
10. impartiality
11. facts

رد.جا کتوان با یک اهرم کره زمین را جابه. اقلیدس مدعی بود که در صورت داشتن نقطه اتکا، می12
گیرد.جا نشأت می. احتماأل یکی از ارکان مفهوم عقالنیت در اندیشه هابرماس از همین13
دست آمد.پوالدي، مترجم برخی از آثار هابرماس، به، در مصاحبه با کمال "دعوي اعتبار". مضمون مطالب در باره 14
کند.تمایز با نظریه مطرح میگونه که مرتون  در . مفهوم جامعه شناختی، آن15

منابع
، چاپ دوم. تهران: نشرمرکز.شناسیخرد جامعه). 1387اباذري، یوسف (
، چاپ هفتم. تهران: نشرمرکز.ي انتقاديمدرنیته و اندیشه). 1387احمدي، بابک (

ترجمه لیال جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: اختران..هابرماس معرفی انتقادي). 1386اوث ویت، ویلیام (
،چاپ ششم. تهران: نشرنی.هاي سیاسی قرن بیستمهاي مارکسیستی تاریخ اندیشهاندیشه). 1384بشیریه، حسین (
. تهران: نشرمرکز.تاریخ اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم). 1383پوالدي، کمال (
، ترجمه احمد تدین، چاپ سوم. تهران: هرمس.گن هابرماسیور). 1390پیوزي، مایکل (

، ترجمه عباس مخبر، چاپ چهارم.هاي اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس). نظریه1386کرایب، یان (
تهران: آگه. 

، چاپ دوم. تهران: نشرچشمه. بازخوانی هابرماس). 1386نوذري، حسینعلی (
Edgar, Andrew (2006). HABERMAS The Key Concepts. LONDON AND NEW

YORK: Routledge.
Habermas, jurgen (1981). Knowledge and human interests, translated by jermy J.

Shapiro. Boston, Beacon press.
Habermas, jurgen (1988). On the logic of social sciences, translated by Shierry

Weber Nicholsen. United States: MIT press.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

17/انتقادي هابرماس بر آنپوزیتیویسم منطقی و موضع 

داري بدبین بود و مهمترین موضوع آثار خود را تبیین چگونگی زوال آن در نتیجه کارل مارکس گرچه آشکارا نسبت به نظام سرمایه"حتی خود مارکس نیز موضع تقابلی با پوزیتیویسم نداشت . ١
هاي رش توانائیدانست، لیکن نسبت به علم به مفهوم اثباتی آن و صنعت و مدرنیسم اعتراضی نداشت، بلکه بر عکس، رهایی انسان از رنج بیهوده را حاصل گستتضادهاي اجتماعی میتعارضات و 

ایدئولوژي آلمانی ت مارکس از رویکرد اثباتی را، با برداشت امروزین از آن متفاوت دانست. مارکس در ) الیته، شاید بتوان برداش165: 1384(بشیریه، ."دانستوي در زمینه تکنولوژي و علم می
)166(همان: ."گرددرسد، در زندگی واقعی علم اثباتی و واقعی آغاز میتنها وقتی تأمل فلسفی به پایان می"تعبیري از علم اثباتی دارد که این باور را تقویت میکند 

تاریخ بر خالف "شود) با این نگاه متباین است ( که اصول اندیشه ماتریالیسم تاریخی براي اولین بار با تفصیل عرضه میایدئولوژي آلمانی کند که، تعبیر مارکس در جا اضافه میبشیریه در همین. ٢
."شودجا یعنی در زندگی واقعی علم اثباتی آغار مییابد در همانانسان است... در جایی که تأمل فلسفی پایان میگویند فعالیت تخیلّی [روح] نیست. تاریخ عرصه کارها میآنچه ماتریالیست

)23: 1384(ایدئولوژي آلمانی، به نقل از بشیریه، 
3 . knowledge and human interests.

: 1390دهد (توضیح مترجم کتاب پیوزي؛ از این عبارت استفاده شده است. این عبارت... توضیحی است که هابرماس از محتواي کتاب خود ارائه میدانش و عالیق انسانیدر اشاره به کتاب . ٤
19(

شود.اي، بستري است که عالئق در آن محقق می. واسطه اجتماعی یا عامل رسانه5
وجه در حد دانش نویسنده آن.مقوالت اساسی منظومه فکري هابرماس است. امري که پرداختن به آن نه در حد موضوع این نوشته است و نه به هیچآن، از و مفاهیم مربوط به"زبان". 6

7 . scientism.
8 . epistemology
9 . toward a rational society.
10 . impartiality
11 . facts

رد.جا کتوان با یک اهرم کره زمین را جابهداشتن نقطه اتکا، می. اقلیدس مدعی بود که در صورت 12
گیرد.جا نشأت می. احتماأل یکی از ارکان مفهوم عقالنیت در اندیشه هابرماس از همین13
آمد.دست ، در مصاحبه با کمال پوالدي، مترجم برخی از آثار هابرماس، به"دعوي اعتبار". مضمون مطالب در باره 14
کند.گونه که مرتون  در تمایز با نظریه مطرح می.  مفهوم جامعه شناختی، آن15

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

