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 فرانکفورت و پیوند علم و ارزش در علوم اجتماعی انتقادی مکتب
 

 1مسعود زمانی مقدم

 

 

 چکیده

های علوم طبیعی بر گرایی و روشپیوند میان علم و ارزش همواره مهم و موردبحث بوده است. از اواخر قرن هجدهم و با تفوق علم

گرایی مذکور در نحلۀ ری نیز پیدا کرده است. در قرن نوزدهم، علمفلسفه و علوم انسانی، پیوند میان علم و ارزش اهمیت بیشت

های اجتماعی به تفکیک علم پوزیتیویسم در علوم اجتماعی خودش را نشان داد. پوزیتیویسم با نگاهی عینی و بیرونی نسبت به پدیده

های خود در رابطه با علم و یسم به ارائه دیدگاهپردازان مکتب فرانکفورت در قرن بیستم و با نقد پوزیتیواز ارزش معتقد است. نظریه

کنند. این مقاله، با ها دارند و علم را فارغ از ارزش تلقی نمیگرایانه نسبت به شناخت پدیدهها نگاهی کلارزش پرداختند. فرانکفورتی

تب فرانکفورت، یعنی ماکس هورکهایمر، پردازان مکترین نظریهگیری و اصول پوزیتیویسم، به شرح آرا و نظرات مهمای از شکلمقدمه

 پردازد.تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه و یورگن هابرماس، در رابطه با مبحث علم و ارزش می
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 مقدمه -1

پردازان اصلی مکتب فرانکفورت مستقیماً است که موردبحث بسیاری قرار گرفته است. در این میان، نظریه برانگیزای چالشرابطۀ علم و ارزش رابطه       

هرحال، در ویژه با تفوق علوم طبیعی بر علوم انسانی و اجتماعی در قرن نوزدهم اهمیت بیشتری پیدا کرد. بهاند. این مبحث بهدرگیر این مباحث بوده

گرفت. کلمۀ علم هنوز داللت ی تحقیق در حوزۀ علوم اجتماعی، عمدتاً با توجه به نوع و ماهیت مسائلِ موردتوجه صورت میهاقرن هجدهم، انتخاب روش

شد و علوم طبیعی محدود امروزی خود را نیافته بود و هیچ امتیاز و برتری خاصی، موجب تمایز علوم طبیعی از سایر علوم نمی و معنای مخصوص و

های گستردۀ متفکران نهضت روشنگری قرن هجدهم در تعریف و تمجید از ابداعات ها و نوشتهرا نداشتند. این وضعیت با فعالیتمنزلت امروزی خود 

بینی خاصی ظهور کرد که موجب های تأثیرگذار در عرصۀ تکنولوژی و علم، دگرگون شد. درواقع، نگرش و جهانطور با موفقیتانقالب علمی، و همین

ای تا نیمۀ قرن بیستم، این علوم الگوی ممتاز که از اوایل قرن نوزدهم، و به نحو فزایندهطوریبار علوم طبیعی به معنای امروزی آن شد؛ بهمقبولیت و اعت

(. درواقع نوعی نگاه 793-1: 8731ها گشت )زیباکالم، ترین روش حصول همۀ شناختهای آن معتبرترین و مطمئنو عالی معارف شد و روش

هایش در دادن علوم طبیعی و روش قرار الگوکه معتقد به  رشد یافتنانه به علم و دستاوردها و قابلیت معرفتی آن در بین اندیشمندان آن زمان بیخوش

م طبیعی طور ضعف نهاد کلیسا در جامعه نیز همراه بود. درنتیجه، علوها با طرد خرافات و عقاید مذهبی و همینعلوم اجتماعی بود. البته تمام این

ها و اصطالحات سرعت شروع به تقلید و تبعیت از آموزههای علوم اجتماعی بهویژه حوزههای دیگر بهکه حوزهطوریمجذوبیت فراوانی را به وجود آورد؛ به

های علوم ان با روشهایششای بر آن شدند تا مساوی و معادل بودن منزلت دعاوی خود را با نشان دادن یکسان بودن روطور فزایندهآن کردند و به

 (.8731)زیباکالم،  طبیعی اثبات کنند

در علوم اجتماعی خودش را نشان داد. پوزیتیویسم در این قرن و اوایل قرن بیستم مکتبی  7گرایی مذکور در نحلۀ پوزیتیویسمدر قرن نوزدهم، علم       

، پوزیتیویسم از سوی بسیاری مورد نقد و حمله قرار گرفت. در این نیباوجوداداشت. بود که بر قسمت بزرگی از علوم اجتماعی تسلط  رگذاریتأثبسیار 

ویژه در علوم اجتماعی، پیرامون علم و ارزش، به 7، نظریات متفکران مکتب فرانکفورتدرواقعبودند.  هایفرانکفورتمنتقدان پوزیتیویسم،  نیترمهممیان، از 

گیری در باب این موضوع شرحی مختصری از زمینۀ تاریخی و شکل هایفرانکفورت، برای فهم دیدگاه رونیازاست. گرفته اعمدتاً در نقد پوزیتیویسم شکل 
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ها و نقطه ای و روش مقایسه تحلیلی بر آن است تا به دیدگاههای کتابخانهمقاله حاضر با داده پوزیتیویسم و توضیحی کوتاه در مورد اصول آن الزم است.

 ها بر پوزیتیویسم بپردازد.تماعی مکتب فرانکفورت در رابطه با پیوند میان علم و ارزش و نقد آننظرات متفکران اج

 

 علم و ارزش در مکتب پوزیتیویسم -2

 در علوم 8ویژه با نظریات آگوست کنتگرایی که بر فضای فکری اروپا در قرن نوزدهم مسلط شد، نگرش اثباتی در قرن نوزدهم و بهدر پی علم       

ای از نوعی خواهانهشناسی، دیدگاهش در مورد تاریخ را ارائه کرد، دیدگاهی که دگرگونی ترقیاجتماعی پدیدار گشت. کنت، واضع پوزیتیویسم و جامعه

ازنظر کنت در  شناخت یا نظام عقیدتی به شناختی دیگر بر آن حاکم بود. در این فرایند تکاملی، سه مرحله وجود دارد؛ الهیاتی، متافیزیکی و علمی.

سازی مرحلۀ علمی، شناخت بر مشاهده و آزمایش متکی است. افزون بر این، در دورۀ بعد از انقالب فرانسه آنچه ضرورت داشت شناخت مثبت برای باز

های علمی بنا شود، ودههماهنگی اجتماعی بود و این شناخت مثبت همان علم بود. درواقع، وقت آن رسیده بود که مطالعۀ زندگی اجتماعی انسان بر شال

(. درنتیجه، ازنظر کنت، 45: 8798ای علمی به کرسی نشاند )بنتون و کرایب، شناسی را در مقام رشتهو کنت بر آن شد تا فیزیک اجتماعی یا جامعه

وسیلۀ همۀ ثباتی )یعنی پوزیتیویسم( بهعنوان فراگیری روزافزون روش تفکر اعنوان شدن اندیشۀ اثباتی یا بهتاریخ بشر، عبارت است از تاریخ جان، به»

 (. 99: 8713)آرون،  «بشریت

صورت تحول نمودهای اجتماعی تابع جبر علمی دقیقی هستند که به»، تلقی مرکزی اندیشۀ کنت به این شرح است: 7ازنظر ریمون آرون       

آگوست کنت روش اثباتی را در افزون بر این،  .(803: 8713)آرون، « گرددهای ذهن بشر، نمودار میناپذیر جوامع بشری، تحت فرمان پیشرفتاجتناب

هایی که حتی امروز در گیرد که این روش که مبتنی بر مشاهده، آزمایش و اثبات قوانین است باید در زمینهداند و نتیجه میهمۀ علوم امروزی معتبر می

توان به همچنین روش اثباتی، روشی است که اعتبار عمومی دارد و آن را هم در سیاست میاختیار الهیات و مابعدالطبیعه قرار دارند تعمیم داده شود. 

هرحال، باید گفت که کنت دیدگاهی اخالقی نسبت به علم اجتماعی داشت و به کاربردی بودن آن در (. به801: 8713کار بست و هم در نجوم )آرون، 

 بهبود وضعیت بشر معتقد بود.

کتاب  بود. او در 7شناسی پوزیتیویستی تأکید داشت، امیل دورکیمشناسی، یکی از متفکران بزرگی که بعد از کنت بر نگرش و روشهدر حوزۀ جامع       

(. 90: 8798گیرد )بنتون و کرایب، های طبیعی در نظر میهای زندگی اجتماعی را شبیه واقعیتدر یک استدالل عام، واقعیت شناسیقواعد روش جامعه

آورند اندیشید. باید این ها را به تصور خود درمیکه هستند و جدا از موجودات خودآگاهی که آنچنانهای اجتماعی آنباید دربارۀ پدیده»گوید: میاو 

 (.40: 8713)دورکیم، « ها را از بیرون و مانند اشیاء بیرونی مطالعه کردپدیده

ها و یسم را برای مشخص کردن رویکردهایی به علوم اجتماعی، که از مجموعۀ عظیم دادهدرهرحال، از زمان کنت به بعد اصطالح پوزیتیو       

( 8اند: طورکلی چنین رویکردهایی در چهار ویژگی زیر مشترکاند. بهکنند، به کار بردههای آماری تحلیل استفاده میهای کمّی و روشگیریاندازه

طور که ( روش علمی را، آن7شود؛ ( علم باالترین و حتی یگانه شکل اصیل دانش محسوب می7ده است؛ گرایانه از علوم طبیعی پذیرفته شتوصیف تجربه

ها را در مقام علوم اجتماعی به کرسی نشاند؛ توان و باید به مطالعۀ ذهن انسان و زندگی اجتماعی بسط داد، تا این رشتهکنند، میگرایان معرفی میتجربه

پذیر خواهد ها در جامعه امکانتماعی تثبیت شود، به کار گرفتن آن برای کنترل کردن، یا تنظیم کردن رفتار افراد یا گروهکه شناخت علمی اج( همین5

 (.44: 8798شد )بنتون و کرایب، 

روش علمی: بنا بر گرایی یا وحدت ( علم8: بندی کرده استجمعطورکلی در پنج اصل نیز پوزیتیویسم را به (71-79: 8715) گرارد دالنتی       

گرایی یا پدیدار گرایی: وحدت علوم فقط در روش ( طبیعت7های علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجود ندارد؛ گونه تمایزی میان روشگرایی، هیچاثبات

شود. این واقعیت جی شمرده میها هم واحد است. علم مطالعه واقعیتی است، که در مقایسه با خود علم امری خارشود، بلکه موضوع آنعلوم محدود نمی

کلی بر چیزی استوار است، گرا بهی علم، مشاهده است. علم اثباتگرایی: پایه( تجربه7تبدیل است؛ های طبیعی قابلپذیر یا پدیدهبه واحدهای مشاهده

برد. قوانینی ی کلی که به نحو عینی وجود دارند، به کار میمنظور کشف قوانیندیگر، پوزیتیویسم تجربه را بهعبارتیتواند مشاهده و ارزیابی شود. بهکه می

کند. ( رهایی از ارزش: علم درباره موضوع خود داوری نمی5بینی رویدادها مورداستفاده قرار گیرد؛ هایی را درآورد، که برای پیشها فرضیهکه بتوان از آن

اند که ارزش ها مدعیکنند. آنگرایان بر دوگانگی واقعیت و ارزش تأکید میراین، اثباتهای اجتماعی و اخالقی است. بنابو عملی خنثی و آزاد از ارزش

عنوان حرفه در جامعه جدید، جستجوی معرفت دارای کاربرد فنی را طورکلی نهاد علم به( معرفت ابزاری: به4تواند از واقعیت سرچشمه بگیرد؛ نمی

 به خود بگیرد. ناگونیهای سیاسی گوتسهیل کرده، گرچه ممکن است شکل
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های علمی همراه با گسترش توان تالشی برای استوار کردن مطالعۀ حیات اجتماعی انسان بر پایهطورکلی، پوزیتیویسم در علوم اجتماعی را میبه       

پوزیتیویسم ریشه در ، عالوهبه(. 94 :8798اند در نظر گرفت )بنتون و کرایب، آمیز بودهها و انواع تبیین که در علوم طبیعی موفقیتدامنۀ روش

، علم کوششی جدی است برای نمایاندن جهان هاآن. از دیدگاه کنار بگذارنداز علم  را های ارزشیداوری دارند کهمایل تگرایان تجربهو  گرایی داردتجربه

گمان این هدف را تضعیف های شخصی دانشمند بیارزش به صورتی که هست، با استفاده از مشاهده، آزمایش و استدالل صوری. در این میان، دخالت

 (.97: 8798کند )بنتون و کرایب، می

تز( و عنوان سه دوره در یک نمونۀ دیالکتیک هگلی در کار آگوست کنت )تز(، ارنست ماخ )آنتیتوان بهطورکلی، مینهایتاً اینکه، تاریخ پوزیتیویسم را به

 (.Ritzer and Ryan, 7088: 549حلقۀ وین )سنتز( در نظر گرفت )

 

 مکتب فرانکفورت و نقد پوزیتیویسم -3

خطوط اساسی نظریۀ اجتماعی یا فلسفۀ  8950در اواخر دهۀ پیرامون علم و ارزش، در نقد پوزیتیویسم شکل گرفت.  هایفرانکفورت یهادگاهید       

نوشتۀ مارکوزه ارائه گردید. همچنین در تعدادی از  خرد و انقالبطور ورنو و همیناثر هورکهایمر و آد دیالکتیک روشنگریاجتماعی جدید در دو اثر مهم 

، همچنینگرایی و نفی آن و نقد پوزیتیویسم و تجربه ،دگاهید نیدر اها مطرح شده بود، های اصلی این نظریۀ اجتماعی جدید در آنمقاالتی که دغدغه

ای قادر به عنوان پدیدهدر نقطۀ مقابل آن برداشت فلسفی از عقل، به این موضوعبسیار مهم داشت. نقد و نفی هرگونه برداشت از علم جامعه جایگاهی 

ای تلقی عنوان پدیدهدادگی صرف قرار داشت. همچنین، عقل در معنایی هگلی بهها در برابر ظواهر و اعراض یا رویتمیز و کشف ماهیت و جوهر پدیده

مثابۀ به تکنولوژیکگرایی( به ارزیابیِ انتقادی از عقالنیت علمی و نقد پوزیتیویسم )یا به تعبیر بهتر علم قرار دارد. پیوند نزدیک با آزادی شد که درمی

مبدل شد. این امر  -رودتر ویژگی جوامع صنعتی پیشرفتۀ قرن بیستم به شمار میطور گستردهدار متاًخر یا بهکه ویژگی سرمایه -سلطه ی ازشکل جدید

عنوان عامل دهد و تأکید بر نقد ایدئولوژی، بهپشتیبان سلطه را نشان می اصلیعنوان یکی از نیروهای تب فرانکفورت بر مقولۀ ایدئولوژی بهتأکید مک

 (.79-71: 8734شد )باتامور، عمده در فرایند رهایی تلقی می

شناسی جایگزین برای نظریۀ اجتماعی، شناسی و روشی تدوین معرفتگرایی و تالش براتوان گفت، نقد مکتب پوزیتیویسم و تجربهدرواقع می       

دربارۀ نظریۀ تنها مبانی و اصول زیربنایی، بلکه بخش زیادی از مواد و مصالح الزمۀ نظریۀ اجتماعی مکتب فرانکفورت از زمان انتشار مقالۀ هورکهایمر نه

پوزیتیویسم رویکرد  نخست،داشت؛  مؤلفهطورکلی، نقد آنان سه ، را فراهم ساخته بود. به8999تا بحث دربارۀ پوزیتیویسم در  8973سنتی و انتقادی در 

پوزیتیویسم با پرداختن یا  ،تواند نائل گردد؛ دومگردد و نمیای است که به دریافت یا درک درستی از حیات اجتماعی نائل نمیکنندهنامناسب و گمراه

تفاوتی سیاسی گردد و نهایتاً به بیکند و درنتیجه مانع هرگونه تغییر اساسی میعیِ موجود را تائید میتوجه صرف به آنچه وجود دارد، نظم اجتما

ک است و با آن پیوندی نزدیک پوزیتیویسم عامل بسیار مهمی در تائید و حمایت یا ایجاد شکل جدیدی از سلطه، یعنی سلطۀ تکنولوژی ،انجامد؛ سوممی

کند. این تالش برای ترکیب شناخت و هدف، عقل نظریۀ انتقادی در دگرگونی و تحول جامعه و رهایی انسان نمود پیدا می بنابراین، هدف آرمانیدارد. 

ای شد برای نقد این مکتب از ایجاد تمایز پوزیتیویستی بین صورت موضع بنیادینِ فلسفیِ مکتب فرانکفورت درآمد و نهایتاً زمینهنظری و عقل عملی به

کارانه یا دفاع از عنوان نتیجۀ پوزیتیویسم( را با سیاست محافظهدر ضمن، متفکران مکتب فرانکفورت ایدۀ سیاست علمی )بهو ارزش.  یقتدو مقولۀ حق

 (.79-77: 8734وضع موجود برابر دانستند )باتامور، 

ی بخشی و آزادی انسانی در  نقد هورکهایمر و آدورنو بر مفهوم رهای؛ کنندیماشاره  (709: 8798) بیبنتون و کراکه  طورهمانافزون بر این،        

ها را از طبیعت جدا کرد و آنان را در جایگاه مسلط گذاشت؛ انسان نگرشی ابزاری به طبیعت ها، روشنگری انساننهضت روشنگری آشکار است. ازنظر آن

برای مقاصد خویش دانست. در این زمینه دانش ابزار قدرت است. درواقع، گیری، تبیین و به کار بردن آن بندی، اندازهگزید و وظیفۀ خود را طبقهبر

توان شود. میناپدید می -رهایی بشریت از سلطه -شود. انگیزۀ اخالقی روشنگریای است که بر آدمیان چیره میتسلط بر طبیعت حاصلش تکنولوژی

 .مان اندازه غیرعقالنی استدهد که به هگفت که مفهوم خدا جایش را به مفهوم علم پیروزمندی می

رسد. عقالنیت انتقادی شکلی از دهد که ریشۀ اصلی آن به هگل و مارکس مینظریۀ انتقادی روش تفکر کامالً متفاوتی دربارۀ عقالنیت ارائه می       

را فرایندی دیالکتیکی فرض کرده است. هر دو  ها و هم تاریخ جهانطور کامل بهره جسته است، او هم تاریخ ایدهتفکر دیالکتیکی است که هگل از آن به

دریافت «. »هگل را روی پایش قرارداد»بندی مشهور خود هاست. مارکس در صورتاند: تاریخ جهان محصول تاریخ ایدهمستقیماً به هم مربوط

ی و اقتصادی و نه برخالف آن تلقی کرد )بنتون و های فلسفی تا فهم متعارف، محصول مناسبات اجتماعها را، از نظامایده« ماتریالیستی او از تاریخ

شود. این رویکرد ملهم رو، نظریۀ انتقادی روش کامالً خاص و متمایزی از سایرین دارد که به آن نقد درونی یا ذاتی گفته می(. ازاین705: 8798کرایب، 

که طوریآن، به معنای تأکید بر جامعیت اجتماعی است، به ترین سطح(. نظریه دیالکتیکی در کلی733: 8713گرایی هگل است )شرت، از تاریخ

عنوان یک هستی توان بدون ارتباط آن با کل تاریخی و ساختار اجتماعی بهای را نمیهای زندگی اجتماعی و هیچ پدیدۀ جداگانهیک از جنبههیچ»

ست، به این معنی که در هر نظامی از مفاهیم، معنای یک مفهوم را ها(. تفکر دیالکتیکی بر اساس تقابلConnerton, 8939: 87جهانی، ادراک کرد )
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تنها ابزاری است که با ها، عقالنیت نهنهایتاً اینکه، نزد فرانکفورتی .توان درک کردخصوص مفاهیم متضادش، میفقط در ارتباط با مفاهیم گرداگردش، و به

های متفاوت حیات توانیم در مورد شکلدهد که با آن میکنیم بلکه ابزاری را ارائه می ها و اشکال حیات را درکتوانیم رفتار فردی، فرهنگآن می

 (.704-705: 8798قضاوت کنیم )بنتون و کرایب، 

ورد تحریف کنند مهای علوم طبیعی هم سو کنند، آنگاه واقعیتی را که بررسی میها، اگر علوم اجتماعی خود را با روشطورکلی، ازنظر فرانکفورتیبه       

مانند خبر و غیر انتقادی میدهند. و بدین شکل موضوعات بررسی را از پویش تاریخ مجزا کرده و از فرایندهای اندیشۀ خودشان بیفهم قرار می و سوء

که در جهان دارند، درحالیای به رابطۀ سوژه با پردازان مکتب فرانکفورت نگاه پیچیدهتوان گفت که نظریه(. همچنین می709: 8798)بنتون و کرایب، 

های واقعیِ نسبتاً روشن است که نسبت کامالً همانندی با جهان خارج شود: شناخت همانا گردآوری دادهپوزیتیویسم تصویری ساده از شناخت عرضه می

خارج است و علم صرفاً توصیف و گزارش و ها با واقعیت. جهان همان است که در عالم دیگر، حقیقت یا صدق عبارت است از تناظر گزارهبیاندارند. به

حال با توجه به نکاتی که ذکر شد، نظریات و آرای چهار چهرۀ بزرگ مکتب فرانکفورت در رابطه با نقد پوزیتیویسم و . (85: 8713آینۀ آن است )هاو، 

 گیرد.مسئلۀ علم و ارزش را موردبررسی قرار می

 

 1ماكس هوركهایمر -3-1

، پرداختن به فلسفۀ علوم اجتماعی در تحقیقات اجتماعی فرانکفورت انتخاب شد عنوان مدیر موسسهبه 8978هورکهایمر در ژانویۀ  از زمانی که       

هورکهایمر مطرح  8970های دهۀ طور خالصه در مقاالت سالبار بهگرایی اولشناسانه از علمهای موسسه قرار گرفت. همچنین ارزیابی جامعهصدر برنامه

های نوین تولید است )باتامور، مثابۀ شکلی از اندیشۀ بورژوایی محسوب شده است که از برخی جهات متناظر با شیوهگرایی بهد. در این مقاالت علمگردی

8734 :57.) 

های خود دربارۀ به طرح دیدگاه گرایی حلقه وین،ویژه تجربهگرایی و بهعمدتاً از طریق نقدِ پوزیتیویسم نوین یا تجربه 8970هورکهایمر در دهۀ        

بر پیوند میان  معرفتشناسی های برگرفته از جامعهشود: اول، در چارچوب اندیشهنقش و جایگاه فلسفه پرداخت. استدالل وی در دو سطح مطرح می

عنوان نظریۀ شناخت یا فلسفۀ علم، یسم بهطرز تفکر و موقعیت گروه اجتماعی تأکید دارد. در سطح دیگر، هورکهایمر در سه مورد اصلی به نقد پوزیتیو

مثابه امور واقع و موضوعات صرف در چارچوب یک طرح پردازد: الف( این نکته که پوزیتیویسم با افراد فعال انسانی بهویژه در پیوند با علوم اجتماعی میبه

گونه گیرد و هیچای مسلم و ملموس در عرصۀ تجربه در نظر میپدیدهعنوان کند؛ ب( اینکه پوزیتیویسم جهان را تنها بهجبرگرایی مکانیکی برخورد می

دانش را از عالیق انسانی  ،روسازد و ازاینتمایزی بین ذات و عَرَض قائل نیست؛ ج( سوم اینکه پوزیتیویسم  بین امرِ واقع و ارزش تمایز مطلقی برقرار می

دهد که در آن واقعیات منفرد همواره در پیوندی معین با یکدیگر ظاهر دیالکتیکی قرار می کند. هورکهایمر پوزیتیویسم را در مقابل نظریۀمنفک می

خود، یعنی در مقالۀ  8970های دهۀ این بحث را در یکی از مشهورترین مقاالت سالاو واقعیت در کلیت و تمامیت آن است.  گردند و درصدد ارائۀمی

عنوان نگرش ضمنی یا صریح علوم طبیعی مدرن تعبیر شده که در فلسفۀ مدرن نظریه سنتی به قاله ازم ایندنبال کرد. در  نظریۀ سنّتی و انتقادی

نظریه به علوم  تر اینکه، هورکهایمر در این مقاله بیش از هر چیز دیگر نگران تسری این نوع برداشت ازصورت پوزیتیویسم بیان گشته است؛ و مهمبه

(. همچنین او در این مقاله معتقد است که نظریۀ انتقادی در 89-81: 8734ی علوم طبیعی تبعیت نمایند )باتامور، اند از رهبرانسانی است که کوشیده

های واقعی کاربرد و اعمال علم و گیری اجتماعی مسائل، موقعیتفرایند به وجود آمدن و شکل»پردازد: ها نمیت که علم به آنهایی اسپی بررسی حوزه

 (.Horkheimer, 8939: 777) «هاستخدمت آناهدافی که علم در 

اشاره بین حقیقت و ارزش  جدایی یا عدم جداییمقولۀ رهایی بخشی و قائل شدن رسالت رهایی اجتماعی بر مبنای  بههورکهایمر افزون بر این،        

طرفی ارزشی علوم و عدم دخالت یتیویستی، با طرح مقولۀ بیشناختی آن در چارچوب پارادایم پوزهای روشویژه قالب، نظریۀ سنتی بهباور او. به کندمی

سلب  را از نظریههای ارزشی در تحقیقات در عرصۀ علوم اجتماعی و انسانی همانند علوم تجربی و طبیعیِ آزمایشگاهی، هرگونه رسالت اجتماعی قضاوت

ضرر برای جامعۀ و بی خنثیهایی یت علوم اجتماعی و انسانی را نیز به کلیشهها و قواعد خشک علوم تجربی تقلیل داده و درنهاکرده و آن را تا حد فرمول

هایی از روند حیات جامعه به واقعیات علم و خود علم، اجزا و بخش»کند که گیری میوی چنین نتیجه (.897: 8719سازد )نوذری، بورژوایی تبدیل می

طور اعم، شخص حتماً باید کلید درک شرایط تاریخی، یعنی نظریۀ اجتماعی صحیح، را در منظور درک اهمیت واقعیات یا علم بهروند و بهشمار می

 (.Horkheimer, 8937: 849« )اختیار داشته باشد

کردن  رتیعقالناز تدوین نظریۀ جدید، ، هدف کارآمد کردن بقا استهای سنتی تالش برای که هدف نظریهدرحالی ،هورکهایمراز نظر نهایتاً اینکه،        

نیست، « مثبت»نامد. هدف نظریۀ انتقادی روشنگری و رهایی است. البته نظریۀ انتقادی پردازی را نظریۀ انتقادی می. او این نوع جدید نظریهاستجامعه 

گوید. به ما نمی چیزیدربارۀ چگونه زندگی کردن کند. همچنین هایی راجع به ماهیت روشنگری، عقالنیت یا رهایی عرضه نمیبه این معنا که گزاره

                                                 
1 Max Horkheimer 



 

5 

 

مان از شیوۀ دهد که چگونه جامعهای است، بلکه به ما نشان میتواند به ما بگوید جامعۀ روشنگر چگونه جامعهنظریۀ انتقادی نمی ،گریدیعبارتبه

راجع به  ی منسجمتواند سخننمی ،ورنیازاگذارد. مان انگشت میروشنگری دورافتاده است. نظریۀ انتقادی بر توهمات و عدم عقالنیت خود و جامعه

(. انتظار 733: 8713مان از رهایی بازماند )شرت، تواند نشان دهد که چه شد که جامعهمان چگونه خواهد بود، بگوید. اما میکه رهایی در جامعهاین

 :8713 ،شرتبخش باشد )د تأمل گرا، هدفمند و رهاییهورکهایمر این بود که نظریۀ انتقادی نوع جدیدی از استدالل و اندیشه باشد، قرار بود نوعی خِر

734.) 

 

 1هربرت ماركوزه -3-2

های فلسفی هربرت مارکوزه نیز مانند هورکهایمر از منتقدین رویکرد پوزیتیویسم است. به اعتقاد او عصر روشنگری قبل از هر چیز از طریق نظام       

. 8پردازد: های فلسفی میبه بررسی سه منبع اصلی تغذیۀ این نظام خرد و انقالبخت. وی در کتاب پوزیتیو به شناساندن و تثبیت و تحکیم خود پردا

های درسی شلینگ دربارۀ . سخنرانی7و  ؛فلسفۀ پوزیتیو دولت نظریۀ فریدریش اشتال در خصوص 7 ؛هایی از فلسفۀ پوزیتیو اثر آگوست کنتکتاب درس

که در آثار فریدریش اشتال و لورنتس فون اشتاین( را مارکوزه مکتب پوزیتیویسم کنت )و نسخۀ آلمانی آن ،واقع(. در838: 8719)نوذری،  فلسفۀ پوزیتیو

 (.Marcuse, 8958: 774) پنداردمیگرایی فرانسه و آلمان های انتقادی و ویرانگرِ مکتب عقلعنوان واکنشی آگاهانه در برابر گرایشبه

نظریۀ اجتماعی ۀ یک در مخالفت با علوم اجتماعی  پوزیتیویستی به تشریح و ارائ ،خرد و انقالبویژه در ، و به8970ۀ ده در مقاالتی درمارکوزه        

با مطالعۀ طبیعت یکسان فرض  مطالعۀ جامعه ،گرایش فلسفۀ پوزیتیویستیدر که  نتیجه گرفتو در این خصوص همانند هورکهایمر  پرداخت دیالکتیکی

صورت علمی درآید که درصدد کشف قوانین اجتماعی است، قوانینی که اعتبارشان مطالعۀ اجتماعی از این منظر بایستی به، گریدیعبارتبه. شودیم

ویژه مسئله تغییر نظام اجتماعی درنتیجۀ همین قوانین خشک و بایست همانند اعتبار قوانین فیزیکی باشد. بدین ترتیب عمل اجتماعی، بهمی

علمی که در پی یافتن قوانین اجتماعی است، : »کندیماذعان  (757 :8958) مارکوزه ،رو(. ازاین70: 8734گیرد )باتامور، نگنا قرار میناپذیر در تانعطاف

ی ( یادآور703: 8798بنتون و کرایب )که  طورهمان، درواقع «.کندویژه مسئله دگرگونی نظام اجتماعی جلوگیری میرحمانه از فعالیت اجتماعی بهبی

گوید، که سخن می اشت؛ هگل در پدیدارشناسی روح از شرح و بسط امر منفیاین نگاه مارکوزه تحت تأثیر ایدۀ منفی در اندیشۀ هگل قرار د ؛کنندیم

اتی گرفته شد، جایی که فلسفۀ سلبی درست در کنار فلسفۀ اثب خرد و انقالبمنظورش نقد دقیق و سیستماتیک مفاهیم فلسفی است، این ایده در 

منظور وضع قوانین طبیعی های علوم طبیعی در علوم اجتماعی بهطور عمده کوششی است برای کاربست روشدارد. ویژگی کنت، به قرارآگوست کنت 

ش منفی مربوط به توان انجام داد. اما از سوی دیگر، نگراگر جامعه مانند طبیعت، پیرو قوانین عام باشد، برای تغییر آن کار چندانی نمی ،درواقع. جامعه

 .تغییر اجتماعی بنیادین و فرایندی از رهایی است

ها ها و ارزشارزشی ندارد و واقعیت یهایداوربا  یارابطهعلمی اثباتی هیچ  در مقامشناسی طبق نظر مارکوزه، با این ادعای پوزیتیویسم که جامعه       

های آن برای انتقاد از جامعه وجود نخواهد داشت. به گونه مبنای عینیِ مستقل از علم و یافتههستند، هیچ از یکدیگر مقوالت کامالً متمایز و مستقلی

توان با فلسفۀ پوزیتیویستی توجیه کرد، زیرا آنچه وجود دارد )وضع موجود( همانی است که باید باشد )وضع مطلوب(. البته این موضع را نمی دلیلهمین 

که  کنداشاره می او، نیباوجوداگیرند. از ارزش در معرض خردستیزی قرار می واقعیتبا تفکیک « های ارزشیتقضاو»یا « بایدها»مسائل مربوط به 

ویژه ها و موهومات دینی و متافیزیکی کمک کرده است و موجب ارتقای اندیشه یا تفکر آزاد بهپوزیتیویسم و روش تحقیق پوزیتیویستی به تضعیف خرافه

 (.838: 8719)نوذری،  در علوم فیزیکی شده است
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 (.79: 8734، عمدتاً به تکرار انتقادات هورکهایمر علیه پوزیتیویسم پرداخت )باتامور، 8990و  8940 یهادهه طورکلی آدورنو در مقاالتش دربه       

شناسی غیر جامعه اودربارۀ آنچه را های انتقادی خود دیدگاه 8949شناسی در سال آدورنو در مقالۀ خود در چهارمین کنگرۀ جهانی جامعه، نیباوجودا

شناسی بر اساس ساختارِ صرف مقوالت خود، بازتولید سادۀ آنچه را که وجود دارد به این جامعه از نظر او،نامید، از سر گرفت. غیر نظری می وفلسفی 

دهد ) تنها به وضع موجود چسبیده است بلکه دیدی مثبت از آن ارائه میواقع پوزیتیویسم رویکردی است که نهدهد. درآرمانی ارتقا می سطح

Adorno, 8949: 71.) 

و در توبینگن برگزار شد، مباحثی بین تئودور آدورنو و کارل پوپر شکل گرفت. این  8998شناسی آلمان که در سال در کنفرانس انجمن جامعه       

مسائلی که در این مباحثه از بیشترین اهمیت برخوردار بودند به فلسفۀ علم، تفاوت » ،درواقع .گردندب میسم محسویطورکلی نقدی بر پوزیتیومباحث به

                                                 
1 Herbert Marcuse 

2 Theodor W. Adorno 
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(. چند سال بعدازاین 59: 8731)هوالب، « شوندمیان علوم طبیعی و اجتماعی، فایدۀ منطق صوری و نگرش کلی نسبت به علوم اجتماعی مربوط می

. این مباحثات در کتابی به نام دعوای پیوستاین مباحثه  بهحثه ملحق شد و هانس آلبرت، شاگرد پوپر نیز کنفرانس، یورگن هابرماس به این مبا

شود، فراتر شناسی تصور میاز حدود آنچه معموالً جامعه مباحثاتی که در این کتاب مطرح شد البته. انتشار یافتشناسی آلمان گرایی در جامعهاثبات

یک از مباحثین شناسی به مفهوم سنتی آن برای هیچجامعه»رسد شناسی. همچنین به نظر میفلسفه بود تا دربارۀ جامعه رفت و مباحث بیشتر دربارۀ

شود که هابرماس بعداً نمایان می در باب منطق علوم اجتماعی درستی در عنوان مقالۀ آدورنو یعنیرود. عالیق اصلی موردبحث بهمحور بحث به شمار نمی

 (.53: 8731)هوالب، « وان یکی از آثار خود ساختعنآن را به

پوزیتیویسم  ۀیک از افراد درگیر در این مشاجره خود را مدافع یا نمایندهیچ»توجه مباحثه مذکور این بود که از نکات جالب ،نیباوجودا       

پوپر و شاگرد آلمانی او، هانس آلبرت را متهم به هواداری از عنوان مدافعان روش دیالکتیکی، کارل دانستند. گرچه هابرماس و تئودور آدورنو بهنمی

(. 54: 8731)هوالب، « گرایی انتقادی خواندندهای اصالت اثبات کردند، لیکن متهمان منکر درستی این نسبت شدند و در عوض خود را هوادار عقلروش

ها در شناسی پوزیتیویسم بود. او در کنایه به پوزیتیویستمخالفین و منتقدین روش اش ازگراییکه خود پوپر با ارائه نظریۀ ابطال الزم به ذکر استالبته 

جناب پوزیتیویست از تصوّر این معنا اکراه دارد که شاید در بیرون از حوزۀ علوم تجربی نیز مسائل بامعنی وجود »نویسد: می منطق اکتشاف علمیکتاب 

مسائل  دارد کهبا استعانت از یک تئوری اصیل فلسفی میسّر شود... جناب پوزیتیویست خوش میداشته باشد، و مسائلی یافت شود که حلشان فقط 

 نهایتاً،(. 93: 8711)پوپر، « اش را عین واقعیت قلمداد کندسلیقه نورزد تا ایبینگارد. و اصرار می "معما"یا  "شبه مسئله"فلسفی را نه مسئله بلکه 

طور که رالف دارندورف که وظیفۀ داوری و اظهارنظر دربارۀ نفرانس تنش و جذابیت بسیاری ایجاد نکرد و همانمباحثه بین آدورنو و پوپر در این ک

عجیب اینکه گاه ممکن بود چنین به نظر برسد که پوپر و آدورنو باهم »گونه بیان کرد: مباحثه را بر عهده داشت، نارضایتی خود را از این موضوع این

با این مباحثه و پاسخ هانس آلبرت به او در سال بعد بود که دو موضع متقابل در  8997(. اما با ورود هابرماس در سال 53: 8731)هوالب، « توافق دارند

 روشنی و صراحت مشخص شد.این مشاجره به

اید نتواند ذات هر مسئله خاصی را حتی آگاهی کاذب جزئی از واقعیت اجتماعی است. پژوهش تجربی ش معتقد استبر اندیشۀ هگل آدورنو با تکیه       

شناختی مادام که همراه های جامعهاز دیدگاه آدورنو، پوزیتیویسم در پژوهش«. نمود هم همواره نمود ذات است و توهم صرف نیست»دست بدهد اما  به

عنوان حوزۀ وجود خالی از اخالقیات، در طرفی ارزشی بهبی او،ازنظر ، درواقع (.48: 8731ها باشد، ناموجه است )هوالب، با عنایتی به نتایج حاصله از آن

 ,Adorno et al« )تواند در حول تصوری از جامعۀ عادالنه متبلور شودتنها می»شناسی یعنی جامعه شناسی ناممکن است، زیرا موضوع جامعهجامعه

های انسانی تشکیل شده است. هرگونه پژوهشی در جامعه و از ارزشتوان گفت که منظور آدورنو از این گفته این است که جامعه ذاتاً (. می881 :8939

از  مخدوشمیان شناخت  گزینشیای یافت که در آن توان حوزهتوسط محققانی که ضرورتاً موجوداتی اجتماعی هستند، اگر چنین وانمود کند که می

کند. تمرکز بر جامعه که به نظر آدورنو خود موضوع پژوهش اجتماعی است، ها وجود دارد، موضوع خود را باطل میگذاری و شناخت فارغ از ارزشارزش

دورنو در آافزون بر این،  (.Frisby, 8937: 804-89هاست )ای ناشی از نقد و آگاهی نسبت به تضادهای جامعه و ضرورت آنهمواره متضمن عالقه

تنها به برداشت کاذب از دموکراسی که بستر شیوۀ پژوهش کند. وی نههای پژوهشی اثباتگرایانه اشاره میهایش همواره به خطرات برنامهسراسر استدالل

کارانه های تجربی ذاتاً محافظهروش که ردیگیمنتیجه ، بلکه توجه دارددهد دار را تشکیل میپیمایشی و همچنین زمینۀ روند انتخابات در جوامع سرمایه

 (.33: 8731آورند، حامی وضع موجود هستند )هوالب، های خود به عمل نمیفرضهایی چون تفحص دربارۀ پیشهستند. چنین روش

پوزیتیویسم پیوندی ضروری  مبنی بر اینکه بحث با پوپر و چه در موارد دیگر توان به آدورنو وارد کرد این است که او چه به هنگامانتقادی که می       

: 8790دهد )الیوت و ترنر، روشنی نظری غیرمعمول ارائه میها را همراه دارد، بههای اجتماعی و مقبولیت بخشیدن به آن واقعیتبین تشخیص واقعیت

برعکس از منتقدان پوزیتیویسم حلقۀ در پاسخ به اعتراض مستدل و متقن پوپر مبنی بر اینکه وی هرگز یک پوزیتیویست نبوده، بلکه  همچنین(. 874

گرایی یا گرایانه بپردازند، لیکن خود وی به بررسی اشکال متنوع علملمکه به برداشت وی از دیدگاه ع کردوین از دیدگاه رئالیستی است، آدورنو پیشنهاد 

جای پرداختن به فلسفۀ . در عوض بهنشان دادنظری توجه اندکی  اقامۀ استدالل برای آن ادامه نداد، و درواقع به تزهای پوپر دربارۀ رسالت علوم اجتماعیِ

و  79: 8734خود آغاز کرد )باتامور، شناسی از دیدگاه مفهوم دیالکتیک منفی و معرفت شناسیشناسی علوم اجتماعی، بحثی پیرامون هستیعلم یا روش

73.) 

 

 1یورگن هابرماس -3-4

عالقه داشت که واقعیت و به دانشی  همانند آنانرا در کانون توجه خود قرار داده بود و باز  ، تفکر راستینانشپیشینی همانندپروژۀ هابرماس نیز        

کنندۀ ایدئولوژی است. او قصد دارد تا از طریق نظریۀ به دنبال عقالنیت راستین عاری از تأثیرات تحریف اورا با یکدیگر تلفیق کند. همچنین  ارزش

                                                 
1 Jürgen Habermas 
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که  کنندیماو را به این متهم  .داندینمامر منفی را چندان مهم (. از سوی دیگر، هابرماس، 708-7: 8713دست پیدا کند )شرت، انتقادی به این هدف 

 خواهد جهان مانند یک سمینار باشد. البته سمینار بر اردوگاه کار اجباری ارجح است، ولی هابرماس در نظریۀ اجتماعی خود و در تفسیرش ازمی

تواند موردانتقاد قرار گیرد. او از بینشی که در کار متفکران پیشین مکتب ها و جامعه میازحد عقالنی نسبت به انساندلیل دیدگاه بیش روانکاوی به

ت امر تواند شکلی از رهایی باشد، و پافشاری فروید را بر قدرنیز می -ایامر اسطوره -فرانکفورت حضور دارد محروم است، این بینش که نبود عقالنیت

 .(778: 8798انگارد )بنتون و کرایب، غیرعقالنی ناچیز می

 جستجو پیرامونجای آن بود. پوزیتیویسم امکان از نگاه هابرماس، پیدایش پوزیتیویسم به معنای مرگ نظریۀ شناخت و قرار گرفتن فلسفۀ علم به       

های عینی در پوزیتیویسم، کاوش دربارۀ این مسائل، در مقایسه با واقعیت ،درواقعبرد. معنای شناخت را از بین می وگیری شناخت شرایط شکل

شناسانه در ای شناختکه به شیوهگرایانه دربارۀ شناخت، از این، پوزیتیویسم با اتخاذ بینشی علمرونیازامعناست. موردتوجه علم مدرن، امری پوچ و بی

پردازد. هابرماس در مباحثۀ مربوط به پوزیتیویسم به دفاع از موضع آدورنو در برابر پوپر می، نابراینب. (88: 8713کند )هاو، خود تأمل ورزد خودداری می

تری به آثار پوپر آشنایی دارد و هم اینکه توانایی بیشتری در بررسی مسائل طور کاملشود که وی هم بهزودی آشکار میاز بحث هابرماس به» ،نیباوجودا

آید که دفاعیۀ ظاهری او از مواضع آدورنو مبنای های هابرماس در این دوره نیز چنین بی میعلوم طبیعی دارد. از دیگر نوشتهشناسی در مربوط به روش

افزون بر  (.49: 8731)هوالب، « دهدرا تشکیل می شناخت و عالیق انسانیو  در باب منطق علوم اجتماعیبرخی از مباحث اصلی دو اثر بعدی او یعنی 

انجام  طبیعی که علوم ییهاروشو  جز همان کارها یزیچرا شناخت  یمعنا یعنیاست،  یمبتن ییگرابر اصل علم کامالً سمیویتیپوزهابرماس،  رازنظاین، 

 :Habermas, 8938) پنداردیم معنایپوچ، بغیرعقالنی،  ،رود اترفر یشناسروش یکه از مرزها را یشناسمعرفتهر نوع  ،رونیازا. داندینمد، دهنیم

93.) 

 

 دفاع هابرماس از كلیت دیالکتیکی -3-4-1

که فرایند  کندیماشاره با نقل برداشت آدورنو از این مقوله بر این استدالل اساسی  اوکند. هابرماس بحث خود را با تأکید بر مقولۀ کلیت آغاز می       

صورت اگر پژوهشگر به ،درواقعکلیت متضمن مفهوم خوداندیشی است. . بنابراین پژوهش در تفحصات مربوط به جامعه جزئی از موضوع موردبررسی است

در صورتی اضافی با کل  دیالکتیکی عمل کند در آن صورت باید پژوهش خود را جزئی از کلیت اجتماعی تلقی کند. در یک کلیت دیالکتیکی اجزا به

به معنای موردنظر آدورنو و هابرماس چیزی است  کلیترسد که به نظر میو تداخل متقابلی میان کل و اجزا در کار نیست، بلکه چنین  ارتباط نیستند

شود. وی تمایز قائل می هابرماس در این میان بین مفهوم کلیت دیالکتیکی و مقولۀ سیستم (.49: 8731که باید از طریق شهود دریافت شود )هوالب، 

 اند از: کند که به ترتیب عبارتمفهوم دیالکتیکی کلیت ارائه می از سیستم وکننده میان برداشت اصالت کارکردی چهار تمایز تعیین

را استفاده توانند نظریاتی . علوم طبیعی میهستند که کاربرد دارند های نظام بخشبچارچو هاهینظرنظر هابرماس از: رابطۀ نظریه با موضوع -8

مخدوش ساختن علوم اجتماعی، در  نتیجۀ استفادۀ آناما انجامد. سلطۀ ابزاری بر طبیعت میکه مولد نوعی شناخت است که به  کنند

های سیستمی از پژوهش در علوم اجتماعی با نادیده گرفتن این واقعیت که پژوهشگران خود جزئی از فرایند کلی موضوع است. برداشت

مانند. برعکس، روش پژوهش عه عاجز میناخواه از فهم و دریافت جامهای روش شناسانه، خواهفرضهستند و با امتناع از تأمل دربارۀ پیش

در علوم اجتماعی، رابطۀ ، کلیطوربهکند. حتی نفس پژوهش را تعیین می عنوان یک کلیتکه متن زندگی اجتماعی به داندیمدیالکتیکی 

ای شهودی ها به شیوهفرضهای شناخت متضمن کاربرد همان پیشفرضفهم پیش سعی دراست که در آن  اًویلیتای نظریه با موضوع رابطه

 است.

نامناسب است. رای بررسی جامعه ب ولیعلوم طبیعی کافی و رسا باشد، تجربی ممکن است برای  –روش تحلیلی : رابطۀ نظریه با تجربه -7

در  تجربی غیرقابل دسترسی و -های تحلیلیدهندۀ جهان زیست است از طریق روشذخایر انباشتۀ تجربۀ ماقبل علمی که تشکیل ،درواقع

انایی کند که نظریۀ دیالکتیکی از توها استدالل میمقابل این روش قیاسی غیرقابل بیان است. هابرماس در -قالب زبان صوری ارتباط فرضی

 تجربی و توانایی روش تاًویل در فهم موضوع مطالعه یعنی -های تحلیلیشود. وی اعتبار محدود نتایج برآمده از روشمند میبهره روش تاًویل

باید با تجربه همخوانی داشته باشد، اما این تجربه همان تجربۀ محدود به سنجد. نظریۀ دیالکتیکی میکلیت جامعه را در مقابل یکدیگر می

 (.43-1: 8731شده نیست )هوالب، مشاهدۀ کنترل

یا تبیین  ها توضیحهای مربوط به آنعی و روشطبیکند که کار علوم استدالل می از دیلتای و ویکو ریتأثبا  هابرماسرابطۀ نظریه با تاریخ:  -7

توان با هابرماس معتقد است که قوانین تاریخی را نمی ،رو. ازایندارندبر فهم مبتنی بر تاًویل تکیه  که علوم تاریخی یا انسانیدرحالیاست، 

نینی را تعیین کند. اعتبار قوانین تاریخی از حیث تواند چنان قواتجربی تعیین کرد بلکه تنها نظریۀ دیالکتیکی جامعه می -های تحلیلیروش

گونه امور سو به این دلیل کمتر است که چنین قوانینی به هیچحال هم کمتر و هم بیشتر از قوانین طبیعی است: از یکدامنۀ شمول درعین

کند که بر طبق فرایند تکامل ای اشاره میویژهبه حوزۀ انضمامی »گوید:می اوطور که کنند، بلکه همانشده یا ثابت اشاره نمیاز پیش داده
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دامنۀ شمول قوانین  ،(. از سوی دیگرAdorno et al, 8939:871« )بازگشتنظیر است و هم در مراحل خود غیرقابلطورکلی بیهم به

برد شی تاًویلی به کار میگیرند. نظریۀ دیالکتیکی که روتر است که کل جهان زیست اجتماعی را در برمیتاریخی به این دلیل گسترده

حال از خطرات کند پرهیز نماید و درعینها را همانند روابط قانونمند میان اشیا تلقی میگرایی که روابط بین انسان باید از آن نوع عینمی

های علم باید روشیکی میداند دوری بگزیند. نظریۀ دیالکتگرایی که سخنان و بیانات فردی را بازتاب شفاف و روشن آگاهی میآن نوع ذهن

 (.49: 8731ها فراتر رود )هوالب، حال از آنهای فهم تاًویلی را ترکیب کند و درعینعلت یاب و شیوه

 تواند به پیدایشهای اجتماعی در بهترین شکل خود تنها میهای تجربی در مورد پدیدهکاربرد روشاز نظر هابرماس : رابطۀ نظریه با عمل -5

ها از یکدیگر و از کلیت اجتماعی متکی هستند. در هایی بر تجزیۀ پدیدهحال چنین روشادارۀ عقالنی بینجامد. اما بااینعلم کمکی برای 

فهم نیست. هابرماس همراه با علمی قابل -های تجربیحقیقت نظام اجتماعی خود در متن حیات تاریخی خاصی قرار دارد که از طریق روش

گذارند. هر دو بر این نظرند که های وجود و اخالق یا آنچه هست و حوزۀ بایدها تأکید میهمزمان دربارۀ حوزهآدورنو بر ضرورت اندیشیدن 

تأکید هابرماس  بنابراین، .(49-90: 8731)هوالب، از خواست رهایی اجتماعی رها ساخت توان معنای عینی مندرج در نظم اجتماعی را نمی

دهد که مسائلش اجازه می»تلزم وحدت نظریه و عمل است. و درواقع علم انتقادی ازنظر هابرماس های اجتماعی مسبر نقد درونی پدیده

 .(Adorno et al, 8939:857) «اش تعیین شوندتوسط موضوع موردمطالعه
 

 ارزش ۀئلنظریۀ هابرماس دربارۀ مس-3-4-2

شناسی آلمان که که  در کنفرانس انجمن جامعه-های پوپر در این باب یدگاهرا با نقد و بررسی د در علم ارزش ۀئلهابرماس نظریاتش پیرامون مس       

از مواضع فکری آدورنو در آن کنفرانس محسوب  ، این نظریات ادامۀ دفاعیۀ اوگریدیعبارتبهدهد. ادامه می -و در توبینگن برگزار شد 8998در سال 

ناپذیر است، اما از سوی دیگر تأکید او بر ی ارزش خود یک ارزش است و بنابراین تحققطرفکند که بیدرستی استدالل میبه» گرچه پوپر شوند.می

: 8731)هوالب، « کم ازلحاظ نظری ممکن استهای علمی ناب دستضرورت جدایی حوزۀ علمی از حوزۀ فراعلمی به این معنی است که وجود ارزش

های ارزش ها و ضدهای صرفاً علمی وجود دارد و هم ارزشارزش ها و ضدهم ارزش»گوید: اختصار چنین میها به(. پوپر در رابطه با مقولۀ ارزش90

های فراعلمی گذاریداند و معتقد است نباید اجازه داد ارزشاو وظیفۀ نقد علمی را حفظ این تمایز می ،درواقع(. Adorno et al, 8939: 93« )فراعلمی

یافت اما شاًن علم طور کامل دست توان بهگاه نمینظر پوپر، هرچند به چنین آرمانی هیچ با بقاطم. های مربوط به صدق احکام خلط شوندبا پرسش

 ای علمی ما بر بستر عالیق فراعلمی تکیه دارند.هرد. همچنین پوپر معتقد است که آرمانمستلزم آن است که همواره برای دستیابی به آن تالش ک

تجربی  -سیستمی  یا تحلیلینگرش هاست که ریشه در گانگیای از دوطرفی ارزشی مبتنی بر مجموعهفرض بی کند کههابرماس استدالل می       

توان به موارد زیر اشاره کرد: واقعیات در مقابل تصمیمات؛ قوانین طبیعی در مقابل هنجارهای اجتماعی؛ آنچه ها میها و تقابلدارند. ازجملۀ این دوگانگی

شود که قبول به چیزی میها منجر به تقلیل شناخت قابلگذاری. ارج نهادن بر اجزای اول این تقابل، و شناخت در مقابل ارزشهست در مقابل اخالق

ها، جای حوزۀ ارزشدارد. درنتیجه بهمحصول علوم تجربی است و مسائل مربوط به عمل، اخالق و جهان زیست را از دید پژوهش علمی پنهان می

آید که به همان اندازه نارساست... ازنظر های ذهنی سخن به میان میها از علم اخالق معطوف به ارزش عینی و فلسفۀ ارزشگیریهنجارها و تصمیم

 تواند مبتنی بر هنجارهایاالذهانی است. زیرا این وفاق و اجماع تنها میگی روند پژوهش علمی به توافق بینهابرماس مفهوم اصلی، اجماع و وفاق و وابست

حوزۀ  ،روازاین .(90-7:  8731)هوالب، کوشد از عرصۀ علم ناب حذف کند یکه پوپر م باشد، یعنی همان حوزۀ فراعلمی جهانزیستبرگرفته شده از 

پیش شده پیشاو طلب مشاهدۀ کنترل استبر ارتباط و اجماع  و مبتنینهادی اجتماعی  ، پژوهشهرحالبهعلم ناب موردنظر پوپر توهمی بیش نیست. 

 (.Adorno et al, 8939: 847متضمن فهم پیشینی هنجارهای اجتماعی خاصی است )

شود، آن شیوه از اندیشه و نظریه است که توصیف می فقدان تأملعنوان به شناخت و عالیق انسانی م که بنا به نظر هابرماس در کتابپوزیتیویس       

گاه عالیق ابزاری را جدید است. در مقابل، دیالکتیک از دیدگاه هابرماس حرکتی نظری است که جایهمچنان مشوق نهان ماندگی عالیق ابزاری در اعصار 

ویژه سازی عالیق نظری بهتاریخی روند نهان به لحاظ کند.ناآگاهانۀ آن عالیق مشخص می هایفرضاالذهانی کار اجتماعی با تأمل در پیشدر حوزۀ بین

ای انحصاری بر روند کسب دانش و سلطه حاکمهم و ظهور بورژوازی در آن دوران پیوند دارد. تا آن زمان طبقات با پیدایش علوم تجربی در قرن هفد

کردند. نظریه و کار دو حوزۀ جداگانه بودند اما این که طبقات پایین کاالهای مادی الزم برای بازتولید حیات اجتماعی را تولید میمعرفت داشتند درحالی

یابد. فیزیک مدرن از گالیله تا نیوتن و توجیه عقالنی های نظریه و کار تداخل دارند، پایان میجامعۀ بورژوایی مدرن که در آن حوزه جدایی در چارچوب

 کنند. در این مرحله از تکامل تاریخیعنوان کنترل ابزاری بر طبیعت تعریف میصنعت دو بخش از یک فرایند تاریخی هستند که معرفت و شناخت را به

سان با فراموشی یا سرکوبی عالیق مشوق شود. بدینسازی پیدا میگونۀ همین فرایند تاریخی نهانعنوان بیان شیطرفی ارزشی بهبی است که مسائله

ه نشان واستطرفی ارزشی چنانکه پوپر ناخکند. اما نفس فرض بیظهور می نگرش نظری اصطالحنه نسبت به معرفت و یا بهطرفاعلوم تجربی دیدگاهی بی

. تباین ارزش و عینی در آن قرار دارند تأمین کنندطور توانند برای متن حیاتی را که بهتجربی نمی -های تحلیلیگواه بر این است که روشدهد، می
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یه در مقابل عمل همگی ظرها، وجود در مقابل اخالق و نطرفی ارزشی همانند تباین یا دوگانگی توصیف در مقابل تجویز، واقعیات در مقابل خواستبی

 (.94-9: 8731اند )هوالب، سازی شدهگشتۀ عالیق معطوف به شناخت ابزاری هستند که دچار نهانمحصوالت شی

 جستجوی علم و معرفت ازاز نظر او، . نیستهای علوم طبیعی روش جلوه دادن اعتباریب، هدف هابرماس از افشای این عالیق نهانی شده نیباوجودا       

های تجربی به حوزۀ انتقاد هابرماس به انتقال روشدر سلطه بر طبیعت انجامیده است.  آمیز بوده و به افزایش توانایی ماهای تجربی توفیقطریق روش

ته استقرار کنند. البشود. درواقع در حوزۀ زندگی عملی عوامل و متغیرهای ابزاری در متن حیات اجتماعی معنی پیدا میعلوم اجتماعی مربوط می

ها را سازد و هابرماس مانند آدورنو سودمندی آن روشفایده نمیهای تجربی در علوم اجتماعی را بیشناخت در بستر جهان زیست اجتماعی کاربرد روش

رند، تجربیات مقید به هایی باید به این شرط به کار برده شوند که ادعای خود به کسب معرفت و شناخت کلی را کنار بگذاپذیرد. اما چنین روشمی

ف ها را در نظر بگیرند و دربارۀ موقعیت خود در کلیت اجتماعی تأمل کنند؛ و این تنها از طریق توسل به اندیشۀ دیالکتیکی ممکن است که هدموقعیت

: 8731یافتنی است )هوالب، دست های طبیعیهای رهایی انسان از فشارها و محدودیتاش نفی این توهم است که رهایی در تاریخ با همان روشاولیه

حمله به علم نیست، بلکه حمله به آن نوع درکی از علم است که  شناخت و عالیق انسانیگوید: کتاب ر که مایکل پیوزی میطو(. به عبارتی، همان99

در مقایسه  ،رو(. ازاین89: 8739)پیوزی، نادرست و از دیدگاه شخصی و متکبرانه حاصل شده باشد، و تمام دانش را تا حد اعتقاد به خود تنزل دهد 

عنوان داند، آدورنو آن را بهتحلیلی را برای شناخت ابزاری سودمند می -که هابرماس روش پژوهش تجربیدرحالی»توان گفت: آدورنو و هابرماس می

 (.33: 8731)هوالب،  «کندآگاهی کاذب و ایدئولوژی طرد و نفی می

 

 سراسریهابرماس و عقالنیت -3-4-3

بحث عقالنی که قابل ردیگیمهایی از فعالیت و تجربۀ انسانی را نادیده این است که چنین برداشتی حوزه پوزیتیویستیهابرماس بر تعبیر  نقد       

عنوان باشد. هابرماس بههای تجربی قابل نقد موجب دادهای تدوین کرد که به "مسئله "برای  "حلی راه "ها را در قالب توان آنهستند، هرچند نمی

خود اندیشی است.  "قدیمی "کند که مبتنی بر مفهوم گرایی، عقالنیتی جامع و سراسری را پیشنهاد مییا محدود اثبات دوپارهجانشینی برای عقالنیت 

کند که ناتوانی پوپر در تأمل ید، استدالل میای از خوداندیشی رسگرایان منطقی به سطح اولیهوی با اعتراف به اینکه پوپر در طرح ایرادات خود بر اثبات

نظر اصلی و اولیۀ هابرماس گردد. گرایی انتقادی میدرون عقل ادراکی علوم تجربی موجب رخنه یافتن شوایب اثباتگرایانه به -در خصوص عالیق ابزاری

کند یابد. وی در توضیح بیشتر این نظر اذعان میجربه را درمیگرایی تنها طیف محدودی از تدر مورد نقش تجربه در مطالعات تجربی این بود که اثبات

شود، لیکن به نظر او اصرار بر فرضیات آزمایش پذیر ها به شیوۀ پوپری در نظر گرفته میحلها یا راهتری از تجربه در تشکیل نظریهکه طیف وسیع

اند. گرایان در دام دور فاسدی گرفتار آمدهسازد. به نظر هابرماس اثباتحدود میکند، مای را که نظریۀ خاصی را اثبات یا ابطال میجهت نوع تجربهبی

دهند وابسته به معیارهای آزمایشی است؛ اما از سوی دیگر فرض بر این است که معیارهای این علوم خود ها اساس کار خود قرار میای که آنتجربه

گردد یابی احکام می گرا وجود دارد که موجب حذف دیگر انواع تجربه و اعتبارن تجربه و علم اثباتسان وابستگی متقابلی میااند. بدینمبتنی بر تجربه

 (.30: 8731)هوالب، 

شود که در احتجاج عقالنی نقش دارند: یکی احکام توصیفی، دوم احکام هنجاری و سوم هابرماس سه نوع از احکام مرتبط با یکدیگر را متذکر می       

منظور نظر از اینکه دربارۀ پذیرش نظرات یا قضایایی باشد؛ شامل سه نوع کاربرد زبان است: یکی کاربرد توصیفی بهمباحثۀ انتقادی قطع»دی: احکام انتقا

 ,Adorno et al) «منظور توجیه چنین تصمیماتیمنظور تأسیس قواعد روش کار، و سوم کاربرد انتقادی بهتوصیف امور واقع، دوم کاربرد هنجاری به

بررسی کرده است. « شناخت و عالیق انسانی»این سه نوع حکم یا کاربرد زبان تقریباً منطبق با سه نوع علمی است که هابرماس در کتاب  .(781 :8939

هنجاری که با تحلیلی است که مبتنی بر عالیق ابزاری و معطوف به شناخت و معرفت قانونمند هستند. زبان  -زبان توصیفی زمینۀ پیدایش علوم تجربی

دار به دست تاًویلی نزدیک است. چنین علومی مبتنی بر عالیق عملی هستند و فهمی تاًویلی از ساختارهای معنی -هنجارها سروکار دارد به علوم تاریخی

بخش و مبتنی بر عالیق رهایی اند؛ چنین علومیهای مافوق زبانی هستند، به علوم انتقادی مربوطدهند. احکام انتقادی که در اینجا شامل دیدگاهمی

عنوان فعالیتی فراگیر و خوداندیشانه است که عدم جدایی نهایی احکام توصیفی و معطوف به شناخت واجد تفکر انتقادی هستند. درواقع همین نقد به

ماس، نظریۀ انتقادی با ارتباط و رهایی پیوند (. به اعتقاد هابر34: 8731سازد )هوالب، ما آشکار می هنجاری، امور واقع و هنجارها و علم اخالق را بر

گره خورده « هدایت و راهنمایی زندگی فرد»خورده است. نظریۀ انتقادی نوعی دانش است که در خدمت میل بشر به آزادی قرار دارد و همچنین به 

دنبال مفهوم رهایی بخشی، عالیق شناختی و تأکید بر نظران قبلی مکتب فرانکفورت، رویکرد انتقادی به است. آراء هابرماس نیز، همانند آراء صاحب

 (.703: 8713خودآیینی است )شرت، 
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طور که در باال اشاره شد هم در حوزه پوزیتیویسم نگرشی انتقادی و منفی دارد. این انتقادات همان مکتبطورکلی، مکتب فرانکفورت در برابر به       

ها با توجه به تأکیدشان بر پیوند نظریه و عمل و شناختی بر پوزیتیویسم وارد است. ضمن اینکه فرانکفورتیروششناسی و هم در حوزۀ شناخت

گیرند. در این مقاله به بررسی مختصری ازنظرت و آرای چهار تن از بزرگان مکتب ها قرار میطور مسئله رهایی و دگرگونی، در مقابل پوزیتیویستهمین

. نهایتاً نقد پوزیتیویسم شکل گرفت، پرداخته شده و هابرماس در مورد مسئله علم و ارزش که در راستای کهایمر، آدورنو، مارکوزت یعنی هورفرانکفور

های بینیم و چرا باید به یک شیوۀ خاص، و نه به شیوهچرا ما فقط یک دسته از مسائل را می» پیرامون اینکه پژوهشپوزیتیویسم هرگونه باید گفت 

کنیم؟ چنین پرسشی های دیگر، فکر میکند. چرا ما به این شیوه، و نه به شیوهگیرد یا حتی نفی میرا نادیده می ین مسائل را درک و حل کنیمیگر، اد

مل آن باره که تأثیرات سوژۀ شناساگر که الجرم سوژه در معنای کاآفرین و نپذیرفتنی است، زیرا درواقع پرسشی است دراینبرای پوزیتیویسم مشکل

های کمیِ از پیش گیری شناخت دارد؟ آیا شناخت صرفاً گردآوری یک سری دادهناپذیر چه نقشی در شکل؟ این سوبژکتیویتۀ اجتناباندکدماست 

صورت  موجود است که دم دست ما قرار دارند، یا محصول تعامل ما با یکدیگر و با محیط )تعاملی که در بستر زیستی و فرهنگی و روابط بین فردی

وان ت(. همچنین می85: 8713)هاو،  «هایی همانا نفی خود پوزیتیویسم استگیرد( است؟ از منظر پوزیتیویسم حتی تصدیق اهمیت چنین پرسشمی

وم طبیعی را های علکارگیری روشتوانند شروط الزم برای بههای اجتماعی از چنان خصایصی برخوردارند که نمیپدیده گفت، ازنظر مخالفان پوزیتیویسم

 (.7:8737ها برآیند )وینچ ،تواند درست از عهده توضیح یا تبیین این پدیدهها نیز نمیتأمین نمایند و متقابالً این روش

 و الزم امری -باشد امکانش که آنجا تا و –از سوی کسانی که توانایی نقد و انتقاد دارند  ایجامعهسیاسی در هر  -نقد و انتقاد اجتماعیهرحال، به       

یدا هو ما بر را دارد وجود جامعه در اجتماعی هایآل ایده و واقعیت بین که تعارضاتی و تناقضات سو،یک از سیاسی – اجتماعی نقد زیرا. است ضروری

خرد انتقادی نزد عموم مردم ، این دو به برانگیختن درنتیجه. کشاندمیاجتماعی و سیاسی حاکم را به چالش  هایایدئولوژی. و از سوی دیگر، سازدمی

، کارکرد و وجهی اخالقی و سیاسی در فضای درواقعسیاسی  -، نقد اجتماعیروازاین. شوندمیو موجب باال رفتن آگاهی در عرصۀ عمومی  کنندمیکمک 

امری  ترعقالنیبازتر و  ایجامعهبرای  عمومی دارد و به همین دلیل نیز برای دفاع از حقوق اجتماعیِ مردم در برابر سلطۀ سیاسی و اقتصادی، و نیز

 .گرفت ترجدیاست. و باید آن را  ناپذیراجتناب

 به تنها -آن عام مخاطبان برای و عمومی جنبۀ از چه و رشته این متخصصان برای و ایحرفه جنبۀ از چه – شناسیجامعههدفِ افزون بر این،        

که چگونه بهتر  آموزدمیبه ما  شناسیجامعه. شودنمیاجتماعی محدود  هایکنشبررسی  طورهمیناعی و تماج هایواقعیت و هاپدیده و جامعه شناخت

، هااین، غلبه کنیم. عالوه بر گیرندمیزندگی کنیم، چگونه بتوانیم بر مسائل زندگی که غالباً از جامعه و زمینۀ اجتماعی سرچشمه  ترعقالنیو 

 طوربهبدون شک و  شناسیجامعه. شودمیو روابط اجتماعی  هاواقعیت، هاپدیدهأمل گری ما نسبت به موجب بازاندیشی و ت شناسیجامعه

و آن این است که؛ شناخت جامعه برای زندگی بهتر در جامعه و باال رفتن آگاهی ما امری  باشدمیاخالقی و سیاسی همراه  با هدفی ناپذیریاجتناب

را در  تریمتنوعو  ترعقالنی هایراهو  سازدمیرها  پنداشتیممیرا بدیهی  هاآنکه همواره  هاییجزمبند بسیاری از ما را از  شناسیجامعهضروری است. 

که انگیزۀ اخالقیِ  شودمیبر ما آشکار  بیندازیم شناسیجامعهسیر اندیشه در  ویژهبه. اگر نگاهی به تاریخ اندیشۀ اجتماعی و دهدمیمسیر زندگی ما قرار 

همۀ اندیشمندان اجتماعی بزرگ وجود داشته است. کارل مارکس خواهان عدالت  پردازینظریهدر نقش یک نیروی محرکۀ اساسی در پسِ  ایقوی

در جامعه پرداخت بلکه حتی شخصاً نیز در تحقق آن از هیچ کوششی فروگذار نکرد. امیل  عدالتیبیخود به بررسی  هاینوشتهدر  تنهانهاجتماعی بود و 

است. ماکس  مشاهدهقابلجامعه  هایآلایده  عنوانبهبر نظم اجتماعی و پیشرفت بشری  تأکید هایشنوشتهدورکیم نیز یک لیبرالِ فعال بود که کامالً در 

اجتماعی به همین  پردازانگفت که تمام نظریه توانمی جرئتبهانسانی را داشت. و  هایارزشوبر نیز همواره دغدغۀ عقالنیت جامعه و از بین رفتن 

گذاشته و به همین دلیل هم موفق شدند و توانستند راهشان را ادامه دهند. حتی در مورد تالکوت  شناسیجامعهصورت با آرمانی اخالقی پای در گود 

داشت نظریۀ خود را به دور از  و سعی بردمیکه نظریۀ اجتماعی را تا نهایت انتزاع به کار  کارمحافظه شناسجامعهیک  عنوانبهکه وی را  -پارسونز

، ولی کردنمیرویکرد اخالقی به جامعه را مشاهده کرد. پارسونز هرچند مستقیماً اقرار  توانمینیز  -هرگونه وجه اخالقی و سیاسی نشان دهد 

باشد که معتقد بودند جدا  هافرانکفورتیحق با . با این تفسیر، شاید اندشدهلیبرالیسم آمریکایی پرورده  هایآرمانکامالً در جهت دفاع از  هایشاندیشه

سیاسی،  -گفت در وجهی اخالقی توانمیغیرممکن بلکه حتی اشتباه است. خالصه اینکه،  تنهانهو نظریۀ اجتماعی  شناسیجامعهعلم از  هاارزشکردن 

 .است شناسیجامعهاز اهداف ذاتی  ترمطلوبرهایی بخشی و دستیابی به زندگیِ بهتر و 

 یرعقالنیغ یامر کلبه، بلکه شودینم یفرد و جامعه منته یبرا شتریب تیبه عقالن تنهانهاگر به حد افراط برسد،  ییگراعلمدر آخر می توان گفت،        

کمک  یست و ما را در زندگا عتیبر طب یرگیچ یاساساً علم راهنما و ابزار ما برا ،گریدیعبارتبه. ردیگیمانسان قرار  یواقع یاست و در تضاد با زندگ

انسان را به همراه دارد.  یگانگیامر ازخودب نی، اشودیمعلم باز  دیبا کل زیچهمهکه قفل  میبر ما حکم براند، و ما تصور کن ییگراعلماگر  ی، ولکندیم

و به  میکن یزندگ میتوانیم ییگراعلمتنها با اتکا به علم و  میاست که فکر کن شانهیاندساده اریاشتباه و بس نیو ا انددهیچیپ اری، انسان و جامعه بسدرواقع

 ستیاو ن نیا قت،یاست، در حق نگریسطحو  گانهیانسان ازخودب کی، سازدیمکه از علم بُت  ی. فردمیرا به شناخت درآور زیچهمهو  میابیدست  زیچهمه

 گشته است. رهیکه بر علم تسلط دارد بلکه علم است که بر او چ
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