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  چكيده

 يهـا  میست؟ پـارادا یژه آن چیو یشناس ن پرسش مهم مواجه بوده که روشیخود، با ا يریگ شکل ياز ابتدا یعلوم اجتماع

ـ بـه ا  ی، هر یک پاسخيو انتقاد يری، تفسیمختلف اثبات هسـتند.   يگـر ینسـبت بـه د   يبرتـر  یداده و مـدع  ن پرسـش ی

گانه و  سه یق معرفتی، به طرح عاليم انتقادیم پارادیمفاه یو بازخوان يریو تفس یاثبات يها یشناس هابرماس، با نقد روش

ـ است که روش و یمدع  ،یفتن طرح معریپرداخته است. او در قالب ا يو انتقاد يری، تفسیعلوم، به تجرب يبند میتقس ژه ی

 یو نقـد رابطـه مبـان    یو با نگاه کـالن، بـه بررسـ    يانتقاد یلین مقاله، با روش تحلیاست. ا» یکیالکتید« یعلوم اجتماع

ـ ا یشناخت و ارزش یشناخت ، انسانیشناخت ، معرفتیشناخت یمختلف هست آن، از منظـر حکمـت    يهـا  ن روش بـا مؤلفـه  ی

 يهـا  از مؤلفه یبرد. برخ هابرماس از اشکاالت مبنائی رنج می یشناس ه، روشینظر حکمت متعاله پرداخته است. از میمتعال

  ه ناسازگار و برخی از آنها در تضاد با این مبانی است.یحکمت متعال یآن، با دستگاه فلسف

  .یک، هابرماس، علوم اجتماعیالکتیه، دیحکمت متعال  ،یشناس روش ها: دواژهیکل
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۶     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

  مقدمه

 يدر عرصه معرفت بشر شهیاند يها وهیش دیو تول یبررس ،است که به شناخت یدانش» یشناس روش«

اختن انحرافـات روش  سـ  و روشـن  يداورآن،   و هـدف  روش علم و معرفـت ، موضوع آن .پردازد یم

. )69 ص ،1389 ا،ی(پارســان اســت واراســت کــه بــر آن اســت يا و اصــول موضــوعه یعلــم، از مبــان

ـ برانگ چـالش  اریاز موضوعات بسـ  زیاکنون ن، بوده شمندانید توجه اندمور ربازیاز د یشناس روش و  زی

نقد عقل محـض و نقـد عقـل    در کتاب  کانت .)548، ص 1385(هابرماس،  رود یبه شمار م یاساس

ـ  قواعد روش جامعـه در کتاب  میدورک  او، یستیتویطرح پوزدر  کنت، یعمل تـر از   ، و مهـم یشناس

چـون   يگـر ی، افـراد د وبـر پس از   اند. به آن پرداخته یعلوم اجتماع یشناس روشدر کتاب  وبرهمه، 

 نـدس یه يبـر ، ومنین، یکیبلچون  یشناسان ، و در قرن حاضر جامعهرابندیفاو  الکاتوش، کوهن، پوپر

 یشناسـ  که به صـورت مسـتقل بـه موضـوع روش     یشمندانیاز اند یکی .اند ن رشته را بسط دادهیز این

که علـم  فت ای تبه دانش معتبر دس توان یم یدر صورت، او دگاهیداز است.  هابرماس ورگنیپرداخته، 

. انواع معرفـت داشـته باشـد    ریمناسب خود را در کنار سا گاهیجا، خرد ياز دستاوردها یکیبه عنوان 

بـا   يثله شده و علم مساوخرد بشر م ،یستیتویو روش پوز یعیاکنون در اثر سلطه علوم طب که یحال در

  .)18، ص 1379، يوزید (پشو یپنداشته م معرفتتمام 

، بـا اتکـاء بـه فلسـفۀ     يو انتقـاد  يری، تفسـ یاثبـات  يها یشناس و نقد روش یپس از بررس، هابرماس

 ي، الگـو يانتقـاد  یـی گرا م واقـع یدر قالب پاراداکند  می  ین، سعیشیپ يها یشناس و نقد روش يگر روشن

ن را حفـظ  یشـ یمثبـت پ  يهـا  شاخصـه ، ک سویاز  ن الگوید. وي مدعی است که ایرا طرح نما يدیجد

  ارائه دهد. يا نانهیدگاه واقع بیند دک می، تالش جدید يها کردن مؤلفه با وارد، گرید ينموده و از سو

جهان اسالم توانسته است، ضمن جمع ناقدانـۀ   ین نظام فلسفیتر ه، به عنوان مهمیحکمت متعال

 یه بر مبـان ی، با تکین دستگاه فلسفیرا رقم بزند. ا یمهم يها ين، نوآوریشیپ يها ابعاد مثبت فلسفه

را تنهـا در حـس،    یمعرفتـ  ي، ضمن نگاه جامع به انسان و جامعه، ابزارهـا يدیشناسانه توح یهست

ز در نظر یو شهود و مراتب عقل را ن یمحدود نکرده، بلکه افزون بر آن، وح یتجربه و عقل مفهوم

ه، عقل به تناسب موضـوعات خـود، بـر دو قسـم     یمت متعالگرفته است. بر اساس تفسیري از حک

ار یـ خـارج از اراده و اخت  يهـا  ی، ادراك هسـت يژه عقل نظـر یشود. کار و یم میتقس یو عمل ينظر

د یـ و اراده انسان پد یپردازد که با آگاه یم يی به داوریها یدربارة هست یاست. اما عقل عمل یانسان

بـر   یمبتنـ  یو اجتمـاع  یب، علـوم انسـان  یترت نی). بد121 ، ص1، ج 1383، یآمل يند (جوادیآ یم

ن موضـوعات خـود،   یـی ف و تبی، عالوه بر توصـ یاز عقل عمل يل برخورداریه، به دلیحکمت متعال



   ۷ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

 يهـا  فـرض  شیو پـ  ین است که مبـان یز بپردازد. اکنون، پرسش ایو نقد آنها ن یابیتواند به ارزش یم

آن کدامنـد؟ از منظـر    يها اصول و مؤلفه ست؟یچ رماسهاب دگاهیاز د، یعلوم اجتماع یشناس روش

  ؟وارد است هابرماس یعلوم اجتماع یشناس بر روش ی، چه انتقاداتیحکمت اسالم

  يشناس مفهوم

  يشناس روش

ل شـده اسـت.   یشـناخت تشـک   يبـه معنـا   ،)logyروش و ( ي)، به معنـا method( ةاز دو واژ یشناس روش

کـه   يالگـو  ایفنون  افته،یسازمان  يا وهیشز مانند یک چیبه  یابید دستا رونی  وهیش«عبارت است از: » روش«

و مطالعـه   یبررسـ  يبه معنـا  یشناس ، واژه روش). اما روش1996(وبستر، » شود یگرفته م به کار قیدر تحق

شـتر آن  یب ی، بـه بررسـ  یشناسـ  روش یاصـطالح  يروشن شدن معنا يپژوهش آمده است. برا يها روش

و  میمفـاه  هـا،  هیها، نظر از جانب دانشمندان در نقد روش یتیفعال«عبارت است از:  یناسش م. روشیپرداز یم

مطالعـه مـنظم و   «عبـارت اسـت از:    یشناسـ  ). روش512، ص 1393(بـاتومور،  » یپژوهش علمـ  يها افتهی

 ).468، ص 1384لب، و(گولد و ک» شوند یواقع م یپژوهش علم يکه راهنما یاصول یمنطق

ـ بن یها و در واقع به مبان روش یفلسف یشتر به مبانیبف نخست، یدر تعر ن آن توجـه شـده   یادی

ک یـ ق اسـت. امـا در   یـ تحق يهـا  حاکم بـه روش  ینیشتر ناظر به اصول عیف دوم بیاست. اما تعر

  توان گفت: یف جامع میتعر

ـ . اشود یمربوط مز) ی(ن دیجد معرفت هیکسب و توج یو چگونگ قیبه منطق تحق نیهمچن یشناس روش  نی

چـه نـوع منطـق     - شود یم زیو آزمون آنها ن ها هیساختن نظر یشامل مالحظات مربوط به چگونگ، مباحث

کند، چگونه به مسئله خاص پـژوهش مربـوط    قیتطب دیبا يارهایچه مع با ست،یچ  هیبه کار رود، نظر دیبا

  ).23، ص 1389، یکی(بل آن را آزمون کرد توان یچگونه م و شود یم

م یپـارادا  یو انتزاعـ  یاصـول فلسـف   یبر فلسفه است که به بررس یمتک ،سو کیاز  یشناس ن، روشیبنابرا

شـناخت   يو چگونه بـرا  ینکه از چه روشیا یبه بررس، گرید ياز سو. پردازد یق میحاکم بر روش تحق

  پردازد. یت استفاده کرد، میواقع

  هيحکمت متعال

ـ متعال«و » حکمـت « ةاز دو واژ، »هیحکمت متعال«اصطالح  ـ ترک» هی از مـاده  » حکمـت «افتـه اسـت.   یب ی

ق، واژة 1412راغـب،  ( عقـل  و علـم  ياریقت به یافتن به حقیدست اي چون  یدر لغت به معان، »حکم«

) آمـده اسـت کـه    ق، واژه حکـم 1414منظـور،   ابـن ها ( ن دانشیها با برتر زین چیو شناخت بهتر، )حکم

۸     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

شـۀ علـو بـه    یو از ر یاز خـانواده تعـال  ، »هیمتعال«رساند. اما واژه  یرا م» حکمت« یکل يباً همان معنایتقر

  ).241، ص 2ق، ج 1409، فراهیدي( رفعت و شرف است يمعنا

ــطالح ــاربرد اص ــا یک ــی ــ، ارتن عب ــدرالمتألهش از یپ ــه اند نیص ــمندانیب ــون  یش ــریقچ و  يص

ن یـ که اکنون مراد است، در آن لحاظ نشده اسـت. شـهرت ا   ییاما بار معنا. گردد یبرم يرازیش نیالد قطب

است که فلسـفه او را   یجیعبدالرزاق الهر ینظ نیصدرالمتألهون کاربرد آن توسط شاگردان یمد، اصطالح

ن یـ ل شـهرت ا ین دلیتر مهم، رسد یم ). به نظر11، ص 1382نصر، ( دینام» هیحکمت متعال«تحت عنوان 

گـر او  یو کتاب د ۀه االربعیاالسفار العقل یه فیالمتعال ۀالحکم نیصدرالمتأله  عنوان کتاب مهم، اصطالح

ـ متعال  حکمت«مراد از ، نی(همان). بنابرا باشد می هیالمتعال الحکمۀن عنوان یتحت هم  یمکتـب فلسـف  » هی

اصـالت وجـود، وحـدت     :آن عبارتنـد از   يهـا  شده و شاخصه يگذار هیپا نیصدرالمتألهاست که توسط 

  گانه عقل، نقل و شهود. از منابع سه يریگ وجود و بهره

  هابرماس يشناس روش ينظر يمبان

ـ ا. دهنـد  یل مـ یپـرداز را تشـک   هیهر نظر ۀینظر یاصل يادهایبن، ينظر یمبان   یعبارتنـد از: مبـان   ین مبـان ی

  .یشناخت و ارزش یشناخت ، انسانیختشنا ، معرفتیشناخت یهست

  يشناخت يهست يمبان

م یپـارادا آیـد.   و دسـتگاه نظـري کـالن بـه حسـاب مـی       مین هر پـارادا یادیبن یاز مبان یکی یشناس یهست

اجتمـاع   ا خـرده یک اجتماع یک یک علم است که در جهت تفکین وجه توافق در چارچوب یتر گسترده

ک یـ موجـود در   يها و ابزارهـا  ها، روش هیها، نظر م، سرمشقیکند. پارادا یگر کمک میاجتماع داز  یعلم

 تیـ م عمـدة واقع یسـه پـارادا   یشناسـ  در جامعه، نمونه ايکند. بر یف و مرتبط می، تعريبند  علم را دسته

سـه   یکلـ  روط به. )636- 632، ص1382دنز، یوجود دارد (گ یو رفتار اجتماع یف اجتماعی، تعریاجتماع 

 یشناسـ   یک هسـت یـ وجـود دارد کـه هـر     ی) در علوم اجتمـاع يو انتقاد يری، تفسی(اثبات م عمدهیپارادا

  خود را دارد.خاص کرد یمتفاوت و متناسب با رو

را  یشناس ین، موضوع هستیشیپ يها میپارادا یمعرفت يادهاید نظر در بنیل تجدی، به دلهابرماس

ـ ن یشناسـ  ی، بـه مسـئله هسـت   یشناسـ  مزمان با طرح معرفـت ه یبه طور مستقل مطرح نکرده، ول ز ی

شـمول   سه عالقۀ جهـان  ية معرفت، انسان را دارا ق برسازندیدر طرح عال هابرماسپرداخته است. 

جامعـه اسـت.    یو سـوم  یعت و حوزه دومـ ی، طبیداند که حوزه اول یم بخش  ییو رها ی، عملیفن



   ۹ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

ن نگرش در یز وجود مستقل قائل است. همیجامعه ن يا، بریعیدر کنار جهان طب هابرماسن، یبنابرا

 یو اجتمـاع  ی، ذهنـ ینـ یرش سه جهـان ع یز وجود دارد. او ضمن پذیاو ن یشناخت د زبانیطرح جد

تـوان   یمعنـا کـه نمـ    نیرد؛ بدیگ یق زبان صورت مین سه جهان از طریمعتقد است: تجربه و درك ا

ن تجربـۀ خـود،   یشیافته پیره باید از مسیر ساخت امور واقع را بدون واسطه تجربه کرد، بلکه هموا

  شناخت قرار داده بود، يبرا ینیشیپ يها ، که مقولهکانت). او مانند 20، ص 1387م (هاو، یدرك کن

  داند. یاز امور واقع م يزبان را به عنوان واسطۀ تجربه بشر

  يشناخت معرفت يمبان

ـ     یشناسـ  معرفت  ایـ و بـه صـورت ناآگاهانـه و    «. دارد يورنقـش محـ  ، یدر هـر نظـام و دسـتگاه معرفت

، 1379 ،يزدیـ مصـباح  ( »دهد یم لیرا تشک یهر انسان نیادیبن يها شهیرکن نظام اند نیآگاهانه نخست مهین

، یشـناخت  ک مطالعه جامع معرفتی، در یشناس ن معرفتیادیت بنیل اهمیبه دل، هابرماس). 153 ، ص1 ج

ـ از ا یکیسـتمات یخ سیتـار «ت عنوان عصر حاضر را تح ین مباحث فلسفیتر یاساس ت یـ ک نیـ هـا بـا    دهی

 ).17، ص 1379، يوزیپ( کند یم ینیبازب» یعلم

  گانه و علوم سه یق معرفتیعال

ـ ا .دهـد  یخـود سـامان مـ    ینیشـ یق و منافع پینوع بشر تجربۀ خود را بر اساس عال، هابرماسد یاز د ن ی

را  یت. او سـه نـوع عالقـۀ شـناخت    د معرفـت اسـ  یـ معطوف بـه شـناخت و تول   يها کنش يهاد، قیعال

 دهد. یل میز را تشکیکند که اساس سه نوع دانش و معرفت متما یم ییشناسا

عـت و  یبـه کنتـرل و سـلطه بـر طب     يعالقۀ ابزار، بشر يادین عالقۀ بنینخست :يا ابزاری  یعالقۀ فن - 

 ).25ص همان، ( ط استیمح

اسـت کـه مـا را قـادر      یو تعـامل  یعالقه عمل، ن بشریادین عالقۀ بنیدوم :يریا تفسی  یعالقۀ عمل - 

 .)215 ، ص1389ب، یبنتون و کرا( میکن ياریم و همیگران تعامل و تفاهم داشته باشید با دساز یم

دن مـا  یشـ یاند يها  وهیاز تأمل ما در فهم خود و ش، بشر ین عالقۀ اساسیسوم بخش: ییعالقۀ رها - 

 ).28ص ، 1377، ياباذر( ردیگ یدرباره جهان نشأت م

ط ظهور سـه شـکل   یگري سه رسانۀ (کار، زبان و قدرت،) شرا یانجیشناخت، با م ةسازند  قین عالیا

ـ  ی ا معارف سازمانیخاص از علوم  و علـوم   یکیهرمنـوت  - یخی، علـوم تـار  یلـ یتحل - یافته (علـوم تجرب

 .)29 (همان، ص آورد ی) را فراهم ميانتقاد

۱۰     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

  یچرخش زبان

ـ بـودن عال  ییاسـتعال   شـبه «، »تأمـل «اژه ل ابهام در ویبه دل، هابرماس ، طـرح  »يروانکـاو  يالگـو «و » قی

بعـدها   يخـود را بـر آنچـه و    یرا کنار گذاشته و طـرح پژوهشـ   ییق شبه استعالیبر عال یشناخت مبتن

 یرش ضـمن یبـا پـذ  ، هابرمـاس ). 33، ص 1375هـوالب،  ( خواند، اسـتوار نمـود  » یارتباط  کنش«ه ینظر

ن طرح بـه فلسـفه سـوژه اسـت. بـه      ین مشکالت، وابسته بودن ایا أد که منشیرسجه ین نتیانتقادات، به ا

انـۀ فلسـفۀ   یگو انداز تک گر ما را در چشمیآن است که د یشناخت چرخش زبان« یل اصلیگر، دلیعبارت د

  ).97، ص 1379، يوزیپ( »است يذاتاً گفت و شنود یاندازد. کنش ارتباط یر نمیذهن شناساگ

 یمبـان وي  انجـام داد، موجـب شـد کـه     1970ل دهـه  یـ در اوا هابرمـاس ه کـ  یشناخت چرخش زبان

اسـت،   یشناسـ  از دانـش زبـان   يا کـه شـاخه  ، ک عامیپراگمات ان/یب یر اصول کلبخود را  یشناس معرفت

پـردازد.   یسـخن مـ   يادا یاست که به بررس یشناس از دانش زبان يا ان، شاخهیب یاستوار سازد. اصول کل

ـ یان، یبو  در زبان را به طور معمول به دو قسم زبان: تسلط به زبانشناسان، پژوهش  زبان آن  ياجـرا  یعن

، ص 1375هـوالب،  ( گذارد یطرح خود را بر قسم دوم م یشناس معرفت یمبان هابرماسکنند.  یم میتقس

رد. یـ گ یگر کمک مـ ید ينظر  لۀیاز دو وس، خود یعقالن يطرح بازساز ياجرا يبرا، هابرماس). 35- 33

ن یرد کـه مـا در عـ   یـ گ یفرض مـ  پوپرز مانند ین هابرماساست که  پوپره سه جهان ینخست، نظر يتئور

ـ  یدوم جهان ذهن ،اءیامور و اش یو خارج ینیجهان ع، یکیم. یکن یم یدر سه جهان زندگ، حال  یو درون

هـان ارتبـاط   ن سـه ج یبا ا یانیها و هنجارها. هرکنش ب ارزش یاالذهان نیو سوم جهان ب  ،ها شهیآراء و اند

  ).37 همان، ص( دارد

ن، هـر  یه آسـت ین است. طبق نظریآست یکالم  کنش يد، تئوریآ یم هابرماسکه به کمک  یدوم ۀینظر

ـ ه بـا نظر ین نظریا یهماهنگ يبرا، هابرماساست.  یانیربیو غ یانیدو بخش ب يدارا یکالم  کنش ه سـه  ی

کـه بـه گـزارش     يا جنبه، یکی: کند یم میقسگر تیرا به دو بخش د یکالم  کنش یانیبخش ب، پوپرجهان 

ـ  يهـا  زهیـ ت و انگیـ که بـه ن  يا جنبه، دوم. پردازد یم یرونیو جهان ب ینیوضع ع نـده مربـوط   یگو یدرون

ـ یبـه جهـان سـوم    ، یانیـ ربیغ یکالمـ   گردد. اما بخش کـنش  یم و تعامـل و فهـم    یاجتمـاع  يایـ دن یعن

و  یکـارکرد ادراکـ   .1سـه کـارکرد دارد:    یزبـان   کـنش ، نی. بنابرا)38، ص همان( داردید کأت یاالذهان نیب

  .یکارکرد اعالم .3 ؛یو تفاهم یکارکرد تعامل. 2امور واقع؛  ییبازنما

کنـد کـه از    یمطرح مـ  یو ارتباط یکالم  کنش یسنجش و بررس يرا برا ياریمع هابرماس، سرانجام

 گـو و کـنش  و هر نوع گفـت : قد استمعت هابرماسبرد.  ینام م» گوو گفت یت آرمانیوضع«به عنوان ، آن



   ۱۱ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

قـت باشـد. تعامـل و تفـاهم     یبـه حق  یابیساز دسـت  نهیتواند به تفاهم و تعامل منجر شود و زم ینم یکالم 

گونـه   چیرد و هـ یـ ط برابـر و آزاد صـورت گ  یگو در شـرا و ر است که گفتیپذ امکان یدر صورت، یعقالن

، یت ارتبـاط یـ گـر، اسـاس عقالن  یه عبـارت د ب .)564، ص 1385هابرماس، ( وجود نداشته باشد ياجبار

  گو و تعامل است.و ط گفتیشرا يبرابر

ـ ا یپرسـش اصـل   حالْ ـ پراگمات ۀیـ ن اسـت کـه نظر  ی  یمحکمـ  يتوانـد مبنـا   یعـام، چگونـه مـ     کی

معرفـت   ةسـازند  قیـ ه عالیـ ش در نظریهـا  بسـت  ارائه دهد و او را از بن هابرماس يبرا یشناخت معرفت

گونـه کـه    د. همـان کرجو و جست هابرماسد یجد يتوان در الگو یرا م ن پرسشینجات بخشد؟ پاسخ ا

معرفت را در وابسته بودن آن بـه   ةق برسازندیعال یشناخت طرح معرفت يادیمشکل بن هابرماسان شد، یب

ـ نیبـه ع  یابیدسـت  يبرا ییکه در آن فاعل شناسااي  هفلسف؛ دانست یفلسفۀ سوژه م ۀ یـ ت، همـواره از زوا ی

  :دیاما در طرح جد. نگرد یموضوع مسوژه مستقل به 

گر مشـارکت  یکـد یاست کـه در تعامـل بـا     يمفاهمۀ متقابل، نگرش معطوف به عمل افراد ياساس الگو

ـ   يدرباره امور جهان، برنامۀ خود را برا یل به تفاهمیق نیدارند و از طر ـ   یعمل هماهنـگ م  یسـازند. وقت

ـ  یآن موضـع  در رابطـه بـا   يگریدهد و د یانجام م یکالم یکنش یکی ـ گ یم ـ  ی  ۀرد، دو طـرف وارد رابط

وسته و مشـترك  یهم پ متقابل و به  يها دگاهیاز د يا به واسطۀ مجموعه، ن رابطهیشوند. ا یم یاالشخاص نیب

ابـد...  ی یکه اتفاقاً در آن زمان حضور دارند، نظام و ساختار م ی، و اشخاص ثالثشنوندگان  ندگان،یان گویدر م

دهد که بـا خـودش بـه     یامکان م يرد که به ویگ یقرار م یاالشخاص نیرون روابط بدر آن صورت، فرد در د

 ).620، ص 1382رابطه برقرار کند (هابرماس،  يگریانداز د ، از چشمیدر ارتباط تعامل يعنوان عضو

هـا، و امـور    کنـد و اهـداف، ارزش   یمـ  ياز نگاه سوژه محور، خوددار یت ارتباطیعقالن ين، تئوریبنابرا

ت یـ رش عقالنیپـذ  ۀجـ یرد. نتیـ گ یدر نظـر مـ   یک موضـوع جمعـ  یفهم جهان را به مثابه  یو حت یعمل

ـ م، بـا  یشناسـ  ییبـا یاعم از علم و اخـالق و ز  یانسان يها  عرصههمۀ ن است که یا، یارتباط  يگـر  انجیی

 د.یآ یبه وجود م یت ارتباطیعقالن

  یشناخت انسان یمبان

 ییهـا، توانـا   تیـ ن ظرفیاست که بر اسـاس همـ   یمختلف يها تیظرف يانسان دارا: معتقد است هابرماس

ـ انسان اراده آزاد قا يخود، برا يدارد. او به تبع اسالف انتقاد يت و سازگاریبراي خالق ییباال ل اسـت  ئ

ـ ن( قـرار دارد  یاجتمـاع  ياز سـاختارها  یناش يها تیر محدودین اراده آزاد، تحت تأثیاما ا ، 1389ومن، ی

دانـد.   یانسان مـ  یرا شاخصه اصل» یکنش ارتباط«و » کار« یژگیدو و هابرماس، نیا ). عالوه بر203ص 

او  يانسان و جوهره وجـود  یکار شاخصه اصل: و معتقد بود هابزارساز دانست يانسان را موجود، مارکس

۱۲     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

دهـد   یل میگر انسان را تشکیعالوه بر کار، تعامل شاخصۀ د: معتقد است هابرماسدهد. اما  یل میرا تشک

  :يست. به نظر ویل نیقابل تقل يگریک به دیچ یو ه

ـ  یاست از قواعد فن یتابع يکنش ابزار ـ    یمبتن ـ و ا یبـر دانـش تجرب ن قواعـد در هـر مـورد متضـمن     ی

ـ یطب دادهایرو نیا نکهیا از اعم اند، مشاهده قابل يدادهایرو خصوص در مشروط يها  ینیب شیپ باشـند،   یع

ـ  توافـق  مـورد  يهنجارهـا  از است یتابع متقابل نشک ای  یارتباط کنش] اما[ .یاجتماع ای   ةکننـد  نیـی ه تبک

ـ کـم در مـورد کنشـگر با    انتظارات متقابل در قلمرو رفتار است و دسـت   يد آن را بشناسـند. هنجارهـا  ی

ـ را یارتبـاط  زبـان  رهگـذر  از آنهـا  يمعنا و شوند یم اعمالها   نیاز تضم يبه پشتوانه شمار یاجتماع  جی

  .)71- 70ص  ،1386 ماس،هابر(ابد ی یم تینیع

خـود،   يقات بعدیدر تحق، هابرماسدهد. البته  یل میانسان را تشک یجوهره اصل، ت کار و زبانیخصوص

او پـس از    ،لیـ ن دلیدانـد. بـه همـ    یتـر مـ   انسان را برجسـته  یتر و شاخصه تعامل کار را کمرنگ یژگیو

انسـان  « د:یـ گو یقـرار داد، مـ  » انیـ اصول عام ب« يخود را رو یشناس ، که اساس معرفت»یچرخش زبان«

  ).182، ص 1384، يانصار( »است یاساساً موجود زبان

  یشناخت ارزش یمبان

از  یها در علـوم وجـود دارد: برخـ    دگاه عمده در مورد دخالت و عدم دخالت ارزشی، دو دیطوکل به

، ه کنـد. در مقابـل  آلـود  یارزشـ  يها د خود را با قضاوتیمعتقدند که علم نبا وبرو  میدورکر یافراد نظ

دسـتۀ اول بـر    يرگـذار یها را از جهت تأث تیها و واقع ان ارزشیک میشمندان تفکیگر از اندید یبرخ

دگاه دوم معقتـد اسـت:   ید بر دی، با تأکهابرماس). 79، ص 1392دانند (مصباح،  یدستۀ دوم ناممکن م

بـه آن   هابرماسکه  یارزش ینست. مبایمتصور ن ییگونه جدا چیدارد و ه يق بشریشه در عالیر  دانش

ـ « يکه در راستا یهای دارد؛ ارزش يروشنگر يها ها و ارزش شه در آرمانیمعقتد است، ر ـ یب شیپ و  ین

ـ ن يرا بـرا  يشتریها و امکانات ب که فرصت يا بهتر است، جامعه یک جامعه جهانیه یتوج ، یبختـ  کی

باشـد، نـه منطبـق بـا      یجمع يازهایتر و منطبق با ن یکه عقالن يا صلح و وحدت ممکن سازد. جامعه

را نقطـه   يل، او روشـنگر یـ ن دلی). بـه همـ  11، ص 1379، يوزی(پ» قدرت خودکامه حاکم بر جامعه

بود. اما آنچه موجـب شـده    ینییداند که هدفش، رساندن بشر به بلوغ و خودآ یخ بشر میدر تار یعطف

و  یت تمام، به بررسـ یدارد با جدعالقه  هابرماساست که  یبه هدف خود نرسد، موانع يکه روشنگر

، يک بـاز یـ  يفکـر  یمعتقد است: زندگ هابرماسرو،  نقد و ارائه راهکار براي رفع آنها بپردازد. ازاین

 يفکـر  یست؛ زنـدگ یادگرفتن نیادگرفتن به خاطر ی یا حتیا پرورش هوش و استعداد و یک شغل، ی

  فه است (همان).یک احساس انجام وظیش از همه یپ



   ۱۳ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

  يهابرماس در علوم اجتماع يسشنا  روش

، و وحـدت روش  یعیو طب یاجتماع يها دهیپد يانگار کسانی، با رد ينظر ین مبانیاساس ا بر هابرماس

 یمـدع  هابرمـاس ن الگو، یاساس ا شود. بر یمتوسل م یکیالکتیت دیکل ي، به الگویو انسان یعلوم تجرب

گر قـرار  یکدیآن در ارتباط متقابل با  ياجزا ،ل دادهیک پارچه را تشکیکل  یاجتماع يها دهیاست که پد

ی یبـر الگـو   یبتنـ م ین تقابلیرا چنیز؛ ت بر خطاستیرو، تقابل سوژه و ابژه، و ارزش و واقع نیدارند. ازا

را تنهـا از منظـر سـوژه منفـرد در نظـر       یاجتمـاع  يهـا  دهیپد  فهم، است که سوژه را جدا از ابژه دانسته

ارتباط متقابل صـورت گرفتـه و محصـول     يبر مبنا یاجتماع يها دهیفهم پدکه درك و  یحال رد. دریگ یم

  ).20، ص 1382هابرماس، ( است یکنندگان در کنش ارتباط ن مشارکتیتعاملِ متقابل ب

  هابرماس یکیالکتید  روش

ـ اسـت. ا  یکیالکتیاو د ياز همان آغاز دوره فکر، هابرماس یشناس روش شـۀ  یکـرد متـأثر از دو ر  ین روی

ـ الکتیروش د ).4، ص 1981رو، یـ زیم( است يو مکتب انتقاد مارکستا  انتک يفکر ـ ی ن یتـر  یک در کل

ـ  یوساطت م« یعنی؛ است یت اجتماعید بر جامعیتأک يبه معنا، سطح آن ) و امـر  یان امر خـاص و (جزئ

 یت منطقـ یاولو يگریبر د، ک از اصطالحات آنی  چیش است، و هیها و پاره یت اجتماعیان تمامیعام، م

رد. یـ گ یشه دو عنصر همزمان و ناهمزمان را دربـر مـ  ین اندی). ا45، ص 1385و و آبه، یا( »ندارد یزمان ای

ت معاصر سـوق  یسازندة جامعه در چارچوب جامع يعنصر همزمان ما را به توجه به روابط متقابل اجزا

ـ نده بایکه در آ یز راهیو ن يجامعۀ امروز یخیتار يها شهیدهد. اما عنصر ناهمزمان ما را به ر یم ـ ی ش ید پ

  ).208، ص 1382ترز، یر( شود یرد، رهنمون میبگ

  هابرماس يکيالکتيد يشناس روش يها مؤلفه

ـ الکتی، دیاجتمـاع  يها دهیپد  تیچون، کل ییها از مؤلفه، هابرماس یشناس روش  ین، نفـ یک ذهـن و عـ  ی

روش  يعمـل، بعـد انتقـاد    ه ویخ، اتحاد نظریه و تاریصدق، رابطه نظر یاجماع ي، تئوریارزش یطرف یب

  گردد. یل میتشک

  یاجتماع يها کلیت پدیده

هـاي   مطالعۀ اجزا و بخـش ده شود. یت آن درك و فهمید در کلیبا یاجتماع يایدن: معتقد است هابرماس

ـ ز؛ پذیر است، ولی مفید نیست هرچند امکان به صورت مجزا دنیاي اجتماعی ات یـ واقع يرا تمـام اجـزا  ی

 یدر صـورت  ،نمونـه  ايبـر  گر قـرار دارنـد.  یکـد یر یرتبط و متصل بوده و تحت تأثگر میکدیبا  یاجتماع

۱۴     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ر یو نظـا  یت خانواده درك مناسب داشت که رابطه آن را با اقتصاد، دولت، نظـام آموزشـ  یتوان از ماه یم

یـک کلیـت   ، جامعـه  ياساس تفکر انتقـاد  ن، بریا بر ). عالوه261- 260، ص 1387ب، یکرا( میابیآن در

، یاجتمـاع  يهـا  زمیمکـان  یدر بررسـ  ید. مقصـود اصـل  است کـه درون آن تضـاد وجـود دار    یکیالکتید

ـ قابـل مشـاهده را تول   يهـا  دهیاست که پد یپنهان يرهایداکردن متغیپ ن یبـه چنـ   یکننـد. دسترسـ   ید مـ ی

  .فته شودت آن در نظر گریت و تمامیر است که جامعه در کلیپذ امکان یدر صورت ییها ریمتغ

  و عیندیالکتیک ذهن 

؛ کنـد  یشـناخت را مطـرح مـ    يریـ گ ق در شـکل یمعرفت، نقش عال ةق برسازندیدر طرح عال، هابرماس

گانـه شـناخت در ارتبـاط     رون از شناخت قرار ندارد، بلکـه انـواع سـه   یشناسا ب  معنا که نه تنها سوژه نیبد

 .هنـگ وجـود نـدارد   بـدون فر  يا چ شناسـنده یه، هابرماسرد. به نظر یگ یق انسان شکل میم با عالیمستق

ـ پ( شـود  یحاصل م یق واسطۀ اجتماعیدانش تماماً از طر ـ ). ا23- 22، ص 1379، يوزی در ، کـرد ین روی

 یشناسـ  را اسـاس معرفـت  یز؛ ابدی ین سوق میک ذهن و عیالکتیش به سمت دیش از پیب یزبان  چرخش

ـ . ا)33، ص 1375 هـوالب، ( ک عام اسـت یپراگمات ان/یب  یبر اصول کل یمبتن ،هابرماس یشناخت زبان ن ی

گوسـت. واحـد   و الوگ و گفـت یـ ست، بلکه فلسـفۀ د یمحور ندارد و مونولوگ ن د نگاه سوژهیجد يالگو

دار  انـد و در صـورت خدشـه    دن بـه تفـاهم  یاست که درصدد رس يا نده و شنوندهیگو، ن فلسفهیا یانیبن

  ).74، ص 1377، ياباذر( اعتبار گفته شوند یتوانند مدع یشدن م

  یارزش یرفط یب ینف

از  يا بــر مجموعــه ین نــوع نگــاه را مبتنــیــهــا، ا تیــهــا از واقع ارزش یی، در رد جــداهابرمــاس

ها را در برابـر   تی، همواره واقعیم اثباتیدارد. پارادا یم اثباتیشه در پارادایداند که ر یم يها یدوگانگ

را در  یعـ ین طبیو قـوان  يگـذار  ها، شـناخت را در مقابـل ارزش   دیها را در برابر با هست  ها، میتصم

ـ ، بـا رد ا هابرمـاس ). 60، ص 1375دهد (هـوالب،   یقرار م یاجتماع يمقابل هنجارها ن تقابـل و  ی

سـتند، بلکـه در ارتبـاط    یجدا ن یانسان يها ها، معتقد است: نه تنها دانش از منافع و ارزش یدوگانگ

در رابطه ما بـا جهـان    ینیشیحو پکه به ن یقیرد؛ عالیگ یشکل م یق انسانیها و عال م با ارزشیمستق

 ییبخـش را شناسـا   ییو رهـا  ی، عملـ ی). او سه نوع عالقۀ فن25، ص 1379، يوزیحضور دارند (پ

ـ ترت نیاسـت. بـد   يو انتقاد یکی، هرمنوتیلیتحل -یکند که خاستگاه سه نوع دانش تجرب یم ب، از ی

  ناخت دارند.ش يریگ م در شکلینقش مستق یها و منافع انسان ، ارزشهابرماسد ید



   ۱۵ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

  )یقت توافقی(حق صدق یاجماع يتئور

ـ کنـد. مطـابق ا   یرا مطرح مـ  »صدق یاجماع يتئور«ۀ مطابقت، یدر برابر نظر هابرماس ک یـ « ين تئـور ی

خاص به صدق آن باور داشـته   یربط آگاه و خبره، در زمان يا اغلب افراد ذیگزاره صادق است، اگر همه 

بر قدرت شواهد و برهـان اسـت    یآزاد و برتر که مبتن يها استدالل گر، تنهای. به عبارت د)(همان »باشند

ـ یک فرایدر ، قتین حقیقت دارند. ایکنندگان بر سر آنها توافق دارند، حق و مباحثه شـکل   یاالذهـان  نیند ب

  ).214، ص 1382تزر، ی(ر ابدی یتحقق و تبلور م یرد و در کنش کالمیگ یم

فـوق   ينکه تئوری، از جمله اشده استرو  هروب يقادات متعددبا انت، هابرماس یتوافق  قتیحق يتئور

ک امر توافق کننـد  یبر سر ، ک جامعهیکنندگان ممکن است در  را مباحثهیز؛ شود یمنجر م ییگرا یبه نسب

م یمسـتق  یدسترس انوت یچگونه م، نکهیعالوه بر ا. ندیگر توافق نمایگر، بر امر دیا زمان دیو در جامعه و 

ـ آ، گریم. به عبارت دیاب باشیدر مواجهه با آن موفق و کام یول، میاشته باشت ندیبه واقع ـ ا موفقی ـ آم تی ز ی

ـ ) ا1390، ياکبر( ست؟یاند، ن تیاز صدق دارند و متناظر با واقع يا نکه بهرهینشانۀ ا، يک تئوریبودن  ن ی

 يتئـور  ، بـه یخصوص پس از چرخش زبـان ، بدیدر آثار جد) 2003( هابرماسموجب شد که ، انتقادات

ن تصور را بـه  ی، ایقت توافقیحق يتئور، هابرماسآورد. به نظر  يرو یعیمطابقت، البته در مورد علوم طب

قـت  ید حقیبا، که مالك توافق یدرحال. است یاالذهان نیقت و صدق توافق بیآورد که مالك حق یوجود م

ـ  ين تئـور یا، هابرماسد یک گزاره باشد، نه عکس آن. از دیو صدق  مجـازش گسـترش    ةریـ داش از یب

ـ   ، که قلمـرو آن  یحال درد. ریگ می را دربر يافته و هر سه نوع دانش بشری را  یلـ یتحل - یتنهـا علـوم تجرب

، مالك صدق و اعتبـار گـزاره   پوپرسه گانه  يها جهان يرش تئوریبا پذ، هابرماس(همان).  ردیگ یدربر م

مالك اعتبـار در جهـان اول و دوم و سـوم بـه      ،داند. به نظر او ین سه جهان را متفاوت میک از ای در هر

مطابقـت بـا   ، جهان اول ه دریک نظریار صدق ین، معیاست. بنابرا» صداقت«و » یدرست«، »صدق«ب یترت

 یاخالقـ  يهـا و هنجارهـا   ره قضـاوت یـ کـه دا ، است. اما در خصوص جهان دوم یو خارج ینیجهان ع

تنهـا  ، یقت توافقیا حقیصدق  یاجماع يب، تئوریترت نیاست. بد یاالذهان نیاست، مالك صدق، توافق ب

  (همان). یعینه در مورد علوم طب، کاربرد دارد یو ارزش یدر خصوص علوم عمل

  خیه با تاریرابطه نظر

 یرا فهـم مبتنـ   یخیو تـار  یعلوم انسان ةژیح و کارویرا توض یعیعلوم طب ةژیکارو يلتایمانند د، هابرماس

ست، بلکـه  ین نییقابل تع یتجرب - یلیبا روش تحل یخین تاریقوان: معتقد است، رو نیا از. داند یل میبر تأو

ـ از ح یعـ ین طبیاز قـوان  یخین تـار یرا قوانیز؛ ن شودییو تع یبررس یکیالکتید با روش دیبا ت و یـ ث کلی

۱۶     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

گـر،  ید ياز سو. ستیشده و ثابت ن   داده  شیاز پ يسو، موضوع آن امر کی  دامنه شمول متفاوت است، از

  ).59، ص 1375هوالب، ( ردیگ یرا دربر م» ست جهانیز«حوزه همۀ شمول آن،  دامنه

خـود را   يها تفاوت بوده و داده یخ بینسبت به تار« یط فعلیدر شرا یعلوم اجتماع، هابرماساز نظر 

ت یـ ت و موقعیوضـع ، سـبب  نیبـد  .کنـد  یآن پردازش مـ  یخیخاص تار يها نهیبدون در نظر گرفتن زم

کـه توجـه    یحال در ).52، ص 1393، يو شهباز یگالب( »دینما یشده م یز همان اول خنثها ا داده یخیتار

 د به آن پرداخته شود.یاست که با يا فراموش شده يها از مؤلفه یکی، یدر علوم اجتماع یخیبه ابعاد تار

 اتحاد نظریه و عمل

ـ رابطـه نظر ، فلسفه یدر سنت اصل ـ  یقـ یدرسـت و حق  يه و عمـل همـواره امـر   ی  یوط بـه زنـدگ  و مرب

ـ . شـد  یمـ  دانسته شهروندان زین و افراد یجمع و یخصوص  یجامعـه را همچـون نظـام   ، يا هیـ ن نظریچن

 .کننـد  یمـ  برقـرار  ارتبـاط  ق گفتار با هـم یی که از طریها انسان«کند.  یم یتلق یانسان يها مرکب از کنش

 خـود  دیبا، ارتباط نیا قیطر از آنان. کنند محقق آگاهانه ارتباط بستر در را یاجتماع زشیآم دیبا، نیبنابرا

ـ ز؛ )392، ص 1385 هابرمـاس، ( »دارد کـنش  تـوان  کـه  یفـاعل  ؛آورند در یجمع فاعل کسوت به را را ی

ـ افکار آنها، م ییآزمون نها. ستین یابیقابل دست یعلم يها شگاهیقت در آزمایحق رش و کـاربرد  یزان پـذ ی

شـده،   یدهد که مردم قربان یرخ م یآن است، زمان قت در گرویکه اثبات حق، ن فراگردیآن است. ا یعمل

  ).208، ص 1382تزر، یر( خود به کار بندد يآزاد يرا اتخاذ کرده و برا يه انتقادیشۀ نظریاند

  روش يابعاد انتقاد

بـودن روش و   يش از همه بر انتقـاد یب هابرماس ،انین می. در ااست يم انتقادیپاراد یاصل ةجوهر» نقد«

بلکـه نقـد مثبـت و    ، سـت ین یماننـد اسـالفش منفـ    هابرماسن تفاوت که نقد یبا ا  .اردد دیاتش تأکینظر

را در  يانتقـاد   ق سازنده معرفت، دانشیدر طرح عال هابرماس ،لین دلید. به همیآ یفرارونده به حساب م

ر بخـش بشـ   ییشـه در عالقـۀ رهـا   یر يدانش انتقاد، دهد. به نظر او یک قرار میو هرمنوت یکنار دانش فن

ـ   یم یدارد. بشر سع ـ ز قایقـت و قـدرت تمـا   ین حقیکنـد ب  ينمودهـا همـۀ  و  يدئولوژیـ ل شـود و از ا ئ

ـ به ا یابیدست ).27، ص 1379، يوزیپ( ابدی  ییاست، رها يقت، عدالت و آزادیکه مانع حق يا سهیکژد ن ی

اعتبـار   ياکه معنـ  یشناخت را چارچوبی روشیز؛ ر استیپذ امکان یشیوخوداند ق تأملیتنها از طر، هدف

  گردد. یو تأمل بنا م یشیلۀ خوداندیبه وس، کند ین مییرا تع يانتقاد يها گزاره

همچنان برجسته اسـت.   یارتباط  ه کنشیخصوص در نظر، بهابرماسر یروش در آثار اخ يبعد انتقاد

ـ   یتـ یعقالن ؛داند یم یت ارتباطیبر عقالن یخود را مبتن یه کنش ارتباطیاو نظر اط آزاد بـر ارتبـ   یکـه مبتن



   ۱۷ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

: و گفتمـان، معتقـد اسـت    یارتبـاط  ان کنشیک میبا تفک هابرماسو فارغ از هرگونه اجبار و فشار. است 

 يهنجارهـا و کردارهـا   يرانتقـاد یرش غیروزمره است که بر اساس پذ یهمان کنش تعامل یارتباط  کنش

هاسـت. اگـر     تبار گفتـه در مورد اع ياستدالل آگاهانه و طرح دعو، رد. اما گفتمانیگ یصورت م یاجتماع

 يهنجـار  يهـا  دار شود و کنشگران در مورد اعتبار دعـوا  روزمره خدشه یفرا رسد که کنش ارتباط یزمان

، 1377، يابـاذر ( پرداخـت  يتوان با توسل به گفتمـان بـه داور   ینجا است که میا، دا کنندیاختالف نظر پ

ـ یاز هر نـوع سـلطه ب   يارت برابر، آزاد و عیط ورود به گفتمان، وضعی). شرا75- 74ص  ـ  یرون  یو درون

ـ نقد را در درون نظر هابرماساینجاست که است.  ار یـ (مع یسـالح «ن، یکنـد. بنـابرا   یه مـ یـ ۀ کـنش تعب ی

ـ (مربوط به عقا يدر مورد حل و فصل دعواها هابرماس) که يانتقاد شـود،   یهـا) متوسـل مـ    د و ارزشی

  ).همان( »استدالل بهتر و بازهم استدالل بهتر است

  هابرماس يشناس روش يانتقاد يرسبر

وارد  هابرمـاس  یشناسـ  بر روش یچه انتقادات، ین است که از منظر حکمت اسالمیا یاکنون پرسش اصل

 یدر ابتدا به بررسـ  نه؟ ایدارد  شساز  هیحکمت متعال يبا دستگاه نظر، هابرماس یشناس ا روشیاست؟ آ

  م.یپرداز یم هابرماسدگاه یاز د، یلوم اجتماعع یشناس روش يها به نقد مؤلفه، و سپس یو نقد مبان

  یشناخت یهست ینقد مبان

 يمـاوراء مـاد   یهسـت  ،بوده يماد یمنحصر به هست ی، هستهابرماسو به تبع آن  يم انتقادیاز نگاه پارادا

ـ از ، ین امـور و موضـوعات هسـت   ییشود که تب یموجب م ین نگاهیمورد انکار قرار گرفته است. چن ک ی

ـ ازا. ردیـ مورد غفلت قرار گ یاز جهان هست يادیز یمحدود صورت گرفته و بخشار یه بسیزوا بـا  ، رو نی

  ).1390عباسپور، ( توان در مورد کل آن حکم کرد ی، نمیبه هست یجزئ ینگاه

ـ امـا در م ، م نپرداختـه اسـت  یبـه صـورت مسـتق    نیصـدرالمتأله جامعه،  یچند در مورد هست هر ان ی

ـ نظ، یاتفاق نظر وجود ندارد. برخـ  ین مکتب فلسفیروان ایشارحان و پ ، یطباطبـائ ( یئعالمـه طباطبـا  ر ی

از )، 346- 345، ص 2، ج 1380، ير.ك: مطهـر ( يد مطهـر یشـه  عالمهو ) 155- 151، ص 4، ج 1374

  ،1379، يزدیـ ر.ك: مصـباح  ( يزدیعالمه مصباح گر مانند ید یبرخ .اند جامعه سخن گفته یقیوجود حق

 یشـناخت  و انسـان  یشـناخت  یهست یتوجه به مبان د دارند. برخی باین تأکبودن آ يبر اعتبار)، 40- 37ص 

نفـس،   یو بقـاء روحـان   یوجود، حـدوث جسـمان   يحرکت اشتداد  ر اصالت وجود،یه نظیمتعال حکمت

 یتـوان نـوع   ی، اتحاد علم، عالم و معلوم، و اتحاد عامل، عمل و معمول معتقدند: مـ يتجرد ادراکات بشر

۱۸     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ـ اول يا  در حکـم مـاده  ، دارد و افراد  ها با انسان يب اتحادیعه ثابت کرد که ترکجام يرا برا یاز هست  يا هی

. )120، ص 1392  ا،یپارسـان ( ابنـد ی یوحدت مـ  ینوع يها ق معرفت و عمل، با صورتیهستند که از طر

ـ آغـاز گرد  ی، از جهـان نبـات  يبا حرکت جوهر یات انسانیاساس اصول فوق، ح بر  یو پـس از طـ  ، دهی

 یدسترسـ  یمتنـوع  یادراک يها در جهان انسان، به صورت .گردد یوارد م یبه جهان انسان، یوانیجهان ح

اتحـاد عـالم   «توجه به اصل  با ینفوس انسان  موجود مجردند، یو ادراک یکند. ازآنجاکه صور علم یدا میپ

  :  کند. در ادامه یم یات انسانیشده و آنها را وارد عرصه ح یکیبا آنها ، »و معلوم

ـ    یدا میپ یگانگیگر وحدت و یکدیق وحدت با معلوم خود، با یز طرا کـه در حـوزة    یکننـد. صـور علم

شـوند کـه بـا آنهـا      یی میها انسان یگانگیرند، نقطۀ اتصال، وحدت و یگ یها قرار م مشترك انسان یزندگ

ـ  ينفوس متعـدد  ين صور در حکم روح و جان واحد برایگر، ایان دیکنند. به ب یدا میوحدت پ شـوند   یم

  (همان). کنند یدا میپ يکه با آنها اتصال وجود

ب یـ ق معرفـت و عمـل و ترک  یـ ر با افراد جامعه ندارد، بلکه افراد از طرین، جامعه وجود جدا و مغایبنابرا

ـ ترک، لین دلیبه هم. دهند یل میمجرد است، جامعه را تشک يکه امر  ،جامعه یبا صورت نوع ياتحاد ب ی

جامعـه در   يرغم آنکه در استخدام صور معنو یعل، یبین ترکیاست. افراد در چن یو معرفت يجامعه معنو

بـه   یابینـد دسـت  یشود، بلکه در فرا یمضمحل نم یاما به کل، شود ین مییتعآنها ر عمل و اراده یآمده و مس

 ).121 (همان، ص کنند یبه صورت مختار و فعال عمل م یصور علم

  یشناخت معرفت ینقد مبان

 يهـا  بپـردازد کـه ضـمن رفـع چـالش      یشناخت دستگاه معرفت يزیر یالش دارد به پ، تهابرماس

بـه   باشـد.   یعلوم اجتماع يبرا يا نانهیب ، بتواند طرح واقعيریو تفس یستیتویپوز یشناخت معرفت

آورده  يرو یشـناخت  زبـان  يق سازندة معرفت، به الگـو ید نظر در طرح عالیل، با تجدین دلیهم

ی یهـا  یه دچار تناقض و کاستیمتعال  ، از منظر حکمتهابرماس یشناخت رفتاست. اما دستگاه مع

  م.یپرداز یاست که در اینجا به آن م

  ت قلمرو شناختیمحدود

قلمـرو   يکـه بـرا   يهـا  تیل محدودیاست، اما به دل یشناخت یهرچند بحث هست، مبحث قلمرو شناخت

کـه  ، د خـود یـ جد یشناسـ  در معرفـت  برماسها د قرار گرفته است.یمورد تأک  آورد، یمعرفت به وجود م

م یتقسـ  یو ذهنـ  ی، اجتمـاع  یعـ یمعروف است، جهان را به سـه قسـم طب  » یچرخش زبان«تحت عنوان 

، عـالم  يعالوه بر جهان مـاد ، هیکه از منظر حکمت متعال یحال کند. در یرا انکار م يکند و جهان فراماد یم



   ۱۹ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

، 1392، یطباطبـائ ن مرتبه وجـود قـرار دارد (  یتر نییپا در يز وجود دارد و جهان مادیمثال و عالم عقل ن

منجر بـه محـدود شـدن قلمـرو معرفـت تنهـا بـه         سو، کیاز  یعیطب ماوراء يانکار قلمروها. )1241ص 

دارد،  يبر جهان مـاد  يماد  که جهان ماوراء يریل تأثیبه دل، گرید يشده و از سو یو عقل یحس، معرفت

  خواهد بود. ز ناقصین یو عقل یحس يها معرفت

  یقت توافقیحق

ار یـ مع هابرماسصدق مطرح شد،  یاجماع يو بحث تئور یشناخت معرفت یمبانگونه که در بخش  همان

هـا و   نکـه بـا ارزش  یل ایـ ا حوزه حقـوق و اخـالق را بـه دل   ی یها در جهان اجتماع صدق و کذب گزاره

اسـاس اجمـاع مـورد     د بـر یقت را بایداند. حق ینم ی، صدق و مطابقت با واقع معندهنجارها سروکار دار

ـ  ، ها ن گزارهیبودن ا یقیشرط حق .ف کردیانتظار تعر ، ص 1392هابرمـاس،  ( اسـت  یاالذهـان  نیتوافـق ب

و صـادق بـودن    یقـ یرا بر اساس آن، مالك حقیز؛ ه مردود استیاز منظر حکمت متعال، دگاهین دیا ).76

ـ  یاز ف ياریگونه که بسـ  صدق و مطابقت آن با واقع است. همان، هک گزاری ـ ن یلسـوفان غرب  :ز معتقدنـد ی

دارند، و صرف نظـر   یل انسانیات اصیشه در واقعی، ریعیاخالق و حقوق از جمله حقوق طب یاصول کل

ـ ن کانتها و جوامع، وجود دارند.  از توافق و عدم توافق گروه ـ ز ای ات عقـل  ین اصـول را جـزو ضـرور   ی

ـ ). از د75 (همـان، ص  داند یم یآن را عقل و وجدان انسان أدانسته و منش یعمل ، هیـ دگاه حکمـت متعال ی

توجـه   . بـا یابنـد  ارجاع می ياخبار يها ات داشته و به گزارهیشه در واقعی، ریو ارزش يهنجار يها گزاره

 يهـا  به گزاره، ها) دی(با یارزش يها گزارههمۀ اس، یبالق   ضرورت یبه مفهوم فلسف» دیبا«به ارجاع مفهوم 

ر آنهـا  ی، تأثیو حقوق یاخالق يایمالك صدق و کذب در قضا«ن، یا بر ابند. عالوه ی یل میتحو» ها هست«

ر روابـط  یست و مانند سـا ین یکس يقه و رأیل، سلیکه تابع م يریتأث  دن به اهداف مطلوب است،یدر رس

  ).263، ص 1379، يزدیح مصبا( »است ياالمر ات نفسیاز واقع، یو معلول یعلّ

  محدود بودن ابزار و منابع شناخت

ر یسـا  ؛گـردد  یتنها به حس، تجربه و عقل محـدود مـ  ، هابرماس یشناس منابع و ابزار شناخت در معرفت

ر عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد و عقـل  یو شهود و مراتب برتر عقل نظ یر وحینظ یمنابع معرفت

صـرفاً  ، دیـ جد یشناسـ  معرفت«را یز؛ ، مورد انکار قرار گرفته است)37، ص 1363ن، ی(صدرالمتأله فعال

ـ ) دارنـد، از دا ي(وجود یفرامفهوم یژگیرا که و ینیرد و معارف دیپذ یرا م یو جدل یمعرفت مفهوم  ةری

، هسـتۀ  یت وحـ یـ مرجع یمدرن، بـا نفـ   يهابرماس با اتکاء به روشنگر، بیترت نیداند. بد یرون میعلم ب

۲۰     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ـ را پا ییایـ ب و به دنبـال آن، علـم سـکوالر و دن   یاز عالم را تخر ینیر دیفاست یمعرفت  »کنـد  یمـ  يزیـ ر هی

  ).87، ص 1390، یمیرح(

ار یـ جز پناه بردن بـه مع  یعقل، سرانجام ی، شهود و مراتب عالیر وحینظ یبرتر معرفت يها انکار ابزار

 محـدود شـد   ی، تجربه و عقـل مفهـوم  تنها به حس، یمعرفت يابزارها یرا وقتیز؛ ندارد» یقت توافقیحق«

ـ   یپـذ  اء امکـان یاش يقت وجودیبه حق یدسترس ،)57، ص 1389ا، ی(پارسان  یر نخواهـد بـود. روش تجرب

کـه تنهـا بـه عقـل       یز در صـورت یازمند عقل است. عقل نیخود ن یت ذاتیل محدودیبر حس، به دل یمبتن

نکـه در نمـود   . افـزون بـر ای  پردازد یمود آن مبه ن، اء بازماندهیقت وجود اشیمنحصر باشد، از حق یمفهوم

ـ یـ ز؛ خود خواهد بـود  یت ذاتیز گرفتار محدودیاء نیاش ـ تنهـا از طر  ین عقلـ یرا چن م بـه درك  یق مفـاه ی

  پردازد. یم یاجتماع يها تیواقع

  بر علم یط و روابط اجتماعیر شرایتأث

 یط و روابـط اجتمـاع  یازگشته و شـرا آن ب ی، تماماً به ابعاد اجتماعینات معرفتیتع  :معتقد است هابرماس

بـا    بدون فرهنـگ وجـود نـدارد، و دانـش تمامـاً      ةچ شناسندیرو، ه نیدهد. ازا یل میعلم را تشک يمحتوا

ـ  يکـه محتـوا   يکردین روی). چن23، ص 1379، يوزی(پ دشو یحاصل م یواسطۀ تجربۀ اجتماع  یدرون

ـ تقل  اسـت،  یو وضـع  يکه امـر قـرارداد  ، انسان و زبان یزندگ ی) معرفت را به ابعاد اجتماعي(وجود ل ی

کنـد و علـم را    یت مـ یانسان، تثب یاجتماع يها شیو گرا یدهد، گرچه ارتباط معرفت را با ابعاد عاطف یم

مـت  یها بـه ق  ن دستاوردیکند، اما ا یعلم را فعال م يت انتقادیظرف یحت، هادنجات د یستیتویاز سلطه پوز

، جـه ی(همـان). در نت  گـردد  یوجود جهان مستقل از معرفت منجر م ینعی، یاز دست دادن اعتبار اصل اول

ت خـتم  یو صـدق و کـذب خـود را از دسـت داده و بـه نسـب       يگر تی، ارزش حکایاجتماع يها گزاره

ـ  ياسـت و در محتـوا   يدر حد علـل اعـداد   یط و روابط اجتماعیکه نقش شرا یحال گردد. در یم  یدرون

  گذارد. یت آن اثر نمیکاشف ۀو جنب یمعرفت از جهت ارزش معرفت

  یشناخت انسان ینقد مبان

، هیـ ه قرار دارد. از منظر حکمـت متعال یکرد حکمت متعالیدر تقابل با رو، هابرماس یخت شنا کرد انسانیرو

او » نفـس ناطقـه  «انسـان را   یت اصـل یـ قت و هویافته و حقیب یو روح مجرد ترک يانسان از جسم ماد

، بـر  هابرمـاس  یشناخت کرد انسانیکه رو یحال . در)189، ص 2، ج 1354ن، یصدرالمتأله( دهد یل میتشک

، آن يانسان را مورد انکار قرار داده، و بـه جـا   یو روح ياست که بعد معنومبتنی  يا انهیگرا يفلسفه ماد



   ۲۱ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

 يد دارد. انحصار انسان در بعد مـاد یتأک، انسان است یو جسمان ینفسان يکه از قوا يبه دو شاخصۀ ماد

شود که معرفت ناقص و چه بسا متناقض دربـاره انسـان شـکل     یو مجرد موجب م یر بعد روحانو انکا

 يهـا  بـه شاخصـه   ی، متکـ فتهاز انسان شکل گر یفین تعریۀ چنیکه بر پا ینظامی اجتماع، جهیرد. در نتیگ

 يا جامعـه به دنبال تحقق ، خود یارتباط  ه کنشیدر نظر هابرماسل، یدل  نیانسان خواهد بود. به هم يماد

ـ بـه مثابـه نظر  ، هیـ ها برقرار باشد. اما حکمت متعال ان انسانیاست که در آن ارتباط آزاد و بدون سلطه م ۀ ی

ر واحـد و  یعت، تفسـ یبـر شـر   یمبتنـ  یو قانون یت و نظام ارزشیت، معنویاست که در آن عقالن یجامع

 ).1386ان، یاکبر( کند یدا میپ یهماهنگ

  یشناخت ارزش ینقد مبان

تنهـا بـه دو   ، ف انسـان ید که او در تعرش  موجب، يانۀ روشنگریگرا ياز فلسفه ماد هابرماس يریپذریتأث

و  يریپـذ  تی، عـدالت، مسـئول  يبـه آزاد  یانسـان  يهـا  در بخـش ارزش  ،د کـرده یـ مقوله کار و زبان تأک

نشـأت   به انسـان  يکه از نگاه تک بعد يکردین روی). چن20، ص 1377، ياباذر( دیاکتفاء نما ینییخودآ

کـه   یحـال  دانـد. در  یمـ  یاز سـلطۀ اجتمـاع   ییو رهـا   يدن به آزادیرد، سعادت انسان را تنها در رسیگ یم

افتـه از جسـم و روح   یب یـ نکـه انسـان را ترک  یتوجـه بـه ا   بـا . ه، نگاه جامع به انسان داردیحکمت متعال

قـت  یحق، هیـ ز منظر حکمت متعالرد. ایگ یدر نظر م يو معنو يز در هر دو بعد مادیداند، تکامل او را ن یم

ـ  هـر  يبـرا ، افتهیل یتشک یو عقل عمل ينفس ناطقه از دو بعد عقل نظر .انسان به نفس ناطقه است ک ی

امـا  ، دن به عقـل مسـتفاد اسـت   یمراحل عقل و رس یبه ط، يمراتب تکامل وجود دارد. تکامل عقل نظر

 یانیـ وح يهـا  متضـاد تحـت آمـوزه    يها شیان گرایجاد تعادل میبه استقالل نفس و ا، یتکامل عقل عمل

  ).523، ص 1363ن، یصدرالمتأله( است

  هابرماس يشناس روش يها و نقد مؤلفه يبررس

مـورد   یعلـوم اجتمـاع   یشناس ک بستۀ جامع روشیبه عنوان  یکیالکتیه، روش دیاز منظر حکمت متعال

بـه صـورت   ، گـر ید یبرخ. دارد يه سازگاریحکمت متعال يبا مبنا، ها  ن مؤلفهیاز ا یست. برخیرش نیپذ

  ه قرار دارد.یحکمت متعال يدر تضاد کامل با مبنانیز  یرش است و برخیقابل پذ ینسب

  دستۀ نخست يها مؤلفه

ابعـاد  «و » یارزشـ  یرفط یب ینف«، »و عیندیالکتیک ذهن «، »یاجتماع يها کلیت پدیده«ی چون یها مؤلفه

، پـذیرش اصـل وحـدت    نمونـه با برخی از تفاسیر حکمت متعالیه تضاد ندارد. به عنوان ، »روش يانتقاد

۲۲     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ر در نظـر  یـ ت فراگیـ ک کلیـ در  یاجتمـاع  يها دهیدشود تا پ جامعه، موجب می یقیب حقیوجود و ترک

 يهـا  دهین دو اصل، پدیرا بر اساس ایز ؛د نباشدیآنها ممکن، اما مف يمطالعه مجزاهر چند گرفته شوند و 

  دارند. یقیب حقیک وجود واحد برخوردار بوده و ترکیاز ، رغم تکثر یعل یاجتماع

به عنوان رابطه فرد و جامعـه، و کـنش و سـاختار    که از آن ، »نیع«و » ذهن«ن، در مورد رابطه یچنهم

، یزاهـد زاهـدان  ( د دارنـد یـ ر و تأثر متقابل تأکیبر تأث ییلسوفان معاصر صدرایشتر فیشود، ب یز نامبرده مین

 :جامعـه عبـارت اسـت از   «سـد:  ینو یم خیجامعه و تاردر کتاب ، يد مطهریشه. )386، ص 2، ج 1391

ونـد خـورده و   یگر پیکـد ین خـاص بـه   ینظامات و سنن و آداب و قوان که با یاز افراد انسان يا مجموعه

ـ فرما یگر مـ ید یفیوي در تعر ).331، ص 2، ج 1380، يمطهر( »دارند یدسته جمع یزندگ   جامعـه «د: ی

ها که در اثر جبر یک سلسـله نیازهـا و تحـت نفـوذ یـک سلسـله        اى از انسان مجموعه :از  است  عبارت

 (همـان، ص  »ورنـد  ها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگى مشـترك غوطـه   مانها و آر ها و ایده عقیده

ـ امـا در تعر ، اسـت  یشـان بـر عوامـل جمعـ    ید ایف اول، تأکی). در تعر332 را  يعوامـل فـرد  ، ف دومی

ـ از نـوع ترک  یقیشان جامعه را مرکب حقیا، هداند. در ادام یجامعه م ةدهند شکل دانـد و   یهـا مـ   ب روحی

ها و بـاالخره ترکیـب فرهنگـى     ها، اراده ها، خواست ها، عاطفه ها، اندیشه ب روحیه ترکجامع: معتقد است

  ).337 (همان، ص ها م ها و اندا نه ترکیب تن، است

ـ تواند مـورد تأ  یز به یک معنا، مین یارزش یطرف یب ینف د برخـی تفسـیرها از نظـام حکمـت     یی

ـ او ن يهـا  سـت. ارزش یاو ن يهـا  از ارزش منقطـع  یرا از منظر آنان ادراکات آدمیه باشد؛ زیمتعال ز ی

ق از انتخـاب  یپژوهشگر در بسیاري از مراحل تحق یمستقل از ادراکات او قرار ندارد، بلکه نظام ارزش

عـالوه   ).454- 435، ص 1393، یفیرگذار است (شـر ی، تأثيریگ جهیو نت يگذار مسئله گرفته تا هدف

هـا،   ابـد. ارزش ی یل مـ یاس تحویضرورت بالق یم فلسف، به مفهو»ها هست«و » دهایبا«ن، رابطه یبر ا

جـه مترتـب بـر آن اسـت     یفـرد، بـا نت   ياریـ ان عمـل اخت یاز رابطه م یان ناشیاز جر یهمواره تابع

 یه بر اساس نظام الهیحکمت متعال ینکه، نظام فلسفی). افزون بر ا409، ص 3، ج 1391، ی(رهنمائ

 یکنـد. نظـام اجتمـاع    یدا میپ یمعن یتعال يوجود بار ۀیدر سا یافته و زندگی اجتماعیبنا  يدیتوح

ه و اسـاس آن  یعت پایی است که فقه و شریازمند هنجارهایو تداوم خود ن يریگ ، در شکليدیتوح

را عمـل بـه    یاز مراتـب تکامـل عقـل عملـ     یکـ ی نیصـدرالمتأله ل، یدل  نیرود. به هم یبه شمار م

). البتـه روشـن اسـت کـه ایـن      523، ص 1363 ن،یداند (صـدرالمتأله  یعت میدستورات فقه و شر

  است. هابرماسها، در تضاد کامل با مبانی و آراء  ویژگی



   ۲۳ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

اسـاس   بـودن روش اسـت. بـر    يه، ابعاد انتقادیحکمت متعال ین مؤلفه سازگار با نظام معرفتیچهارم

 شود. کـار  یم میتقس يو نظر یبه دو قسم عقل عمل، یه، عقل به عنوان منبع معرفتیکرد حکمت متعالیرو

ـ ار انسـان پد یو اخت یی است که با آگاهیها یهستة دربار يداور، یژه عقل عملیو ـ آ ید مـ ی ـ ا د. ازی ، رو نی

در  یاجتمـاع  يها تیواقع«رد. ازآنجاکه یگ یقرار م یعقل عمل يها يدر معرض داور یاجتماع يها دهیپد

ت، تعـامالت و مناسـبات خـود ابـداع     الیاساس تما ها بر دارند که انسان یشه در اعتباراتیاغلب موارد، ر

شـود کـه علـوم     یکه دارد، موجب م يو نظر یهیبد يها و گزاره یبا معان یکنند، ... حضور عقل عمل یم

 »ز داشـته باشـد  یـ آن را ن یابیـ و ارز ين موضـوعات خـود، قـدرت داور   ییف و تبیعالوه بر توص یانسان

و  ياسـت کـه بـه داور    يا ار و سـنجه یـ وان معبـه عنـ   یعقل عملـ ، نی. بنابرا)154، ص 1389ا، یپارسان(

  پردازد. یم یاجتماع يها دهیپد یابیارزش

  دستۀ دوم يها مؤلفه

خ و عمـل بـه   یر تاریتأث ي، اگر به معنا»ه و عملیرابطه نظر«و » خیه و تاریرابطه نظر« يها اما مؤلفه

را بر اساس ی؛ زه استیرش حکمت متعالیمعرفت باشد، مورد پذ يریگ در شکل يعلل اعداد يمعنا

االمـر خـود بـه     از نفس یعلم  معرفت«آن،  یو عقل یالی، خیاصل مجرد بودن ادراك و مراتب حس

شود. ورود آن به عرصۀ فرهنـگ   یق آن، به عرصه فرهنگ وارد میذهن و معرفت دانشمند، و از طر

ـ افـراد (ن  یبه عرصه ذهن یق علمیاً، ورود حقایست. ثانیممکن ن یو فرهنگ یبدون عمل اجتماع ز) ی

» اسـت  ين عوامـل در حـد علـل اعـداد    یر ایتأث یست، ولین یاجتماع يها نهیمجرد از عوامل و زم

 ي، بـه معنـا  یه اجتماعیمعرفت و نظر يریگ خ در شکلیر عمل و تاری). اما اگر تأث148(همان، ص 

ی یهـا  هم و گـزار یدر گـرو مفـاه   یمعنا که شناخت علم نیعلم باشد، بد یدرون يدهندة محتوا شکل

ن صـورت  یـ د، در ایآ یدست م  به یم با عمل اجتماعیو در رابطه مستق یخیباشد که به صورت تار

ت فهـم و  یاالمرشان از دست رفته و به نسب م، با نفسیها و مفاه و مطابقت گزاره يگر تیجنبۀ حکا

  ).15گردد (همان، ص  یق منجر میت حقایسرانجام، به نسب

  مؤلفۀ دستۀ سوم

ـ ار ارزیـ دارد، مع یانسـان  يهـا  شه در هنجارها و ارزشیکه ر یاجتماع يها دهیمورد پد در ،هابرماس  یابی

ـ   نه مطابقت و عدم مطابقت. اما بر، داند یم یاالذهان نیرا توافق ب یاجتماع يها هینظر  یاساس نظـام معرفت

 یز اصـل یصوالً تمامستقل از معرفت ما وجود دارد و ا یجهان اجتماع، يم انتقادیه، و پارادایحکمت متعال

۲۴     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ـ ا اسـت. از  یمستقل از معرفـت انسـان   ینیسم بر وجود جهان عید رئالیدر تأک، سمیآل دهیسم و ایرئال ، رو نی

ن اصـل قـرار دارد.   یـ م بـا ا یمطابقت، در تناقض مسـتق  ۀینظر يبه جا، »یقت توافقیحق« يد بر تئوریتأک

ـ ی، یحقوق و یاخالق يایقضاهمۀ ه ین، از منظر حکمت متعالیعالوه بر ا ـ با« یعن ـ از طر» دهای ق مفهـوم  ی

، 1379، يزدیـ مصـباح  ( ابندی یل میتحو» ها هست«یعنی ياخبار يها به گزاره» اسیضرورت بالق« یفلسف

دارد و از  یات انسـان یـ ق و واقعیشه در حقـا یر، خود یتوجه به مبان با، یارزش يای). قضا263، ص 1ج 

  .کند یت میحکا ياالمر ت نفسیقت و واقعیک حقی

  يريگ جهينت

 یشـناخت  ی روشیبه ارائه الگـو ، چهارگانۀ خود ينظر یه بر مبانیبا تک هابرماسان شد، یاساس آنچه ب بر

ـ ا، »یکیالکتید«بودن است. منظور از  یکیالکتیپردازد که شاخصۀ مهم آن د یم  يهـا  دهیـ ن اسـت کـه پد  ی

ـ  را جامعـه یـ ز؛ ت آن در نظر گرفته شـود یت و تمامید در کلیبا یاجتماع ل یرا تشـک  یقـ یت حقیـ ک کلی

 یشناسـ  گـر روش ید يهـا  هـا و مؤلفـه   انـد. شاخصـه   گر مـرتبط و متصـل  یکدیبه ، دهد که اجزاء آن یم

صـدق،   یاجماع يتئور  ،یارزش یطرف  ین/ فرد و ساختار، رد بیک ذهن و عیالکتی، عبارتند از: دهابرماس

 یکلـ  يیـک الگـو  ، ها ن شاخصهیاهمۀ روش.  يه و عمل و ابعاد انتقادیخ، اتحاد نظریه و تاریرابطه نظر

  ارائه داده است. یعلوم اجتماع يبرا هابرماسدهد که  یل میرا تشک یشناخت روش

ـ به عنوان  هابرماس یشناخت روش يآن، الگو یه، با توجه به مبانیاز منظر حکمت متعال ک بسـتۀ  ی

رش حکمـت  یمورد پـذ  یکیتالکید یکل يسو، الگو کیرا از یبرد؛ ز رنج می یجامع از مشکالت اساس

مـورد   یک، به صورت کلیالکتیز همانند اصول دیآن ن يها گر، مؤلفهید يست. از سویه نیمتعال یاسالم

، »دیالکتیـک ذهـن و عـین   «، »هاي اجتمـاعی  پدیده  کلیت«ها، مانند   ن مؤلفهیاز ا یست. برخیرش نیپذ

اي تفسیر شوند  ت آن را دارند که به گونه، هر چند قابلی»ابعاد انتقادي روش«و » طرفی ارزشی نفی بی«

ها، با حکمت متعالیـه   نداشته باشند، ولی از نظر مبانی و ویژگی يه ناسازگاریحکمت متعال يکه با مبنا

، به معنایی خـاص  »اتحاد نظریه و عمل«و » رابطه نظریه با تاریخ«ر یگر، نظید یقابل جمع نیستند. برخ

، در تضاد کامل با »ه و موضوعیتناظر نظر ینف«نیز مانند  یبرخ رش است.یقابل پذ یو به صورت نسب

  ه قرار دارد.یحکمت متعال يمبنا



   ۲۵ هيآن از منظر حکمت متعال يدگاه هابرماس و بررسياز د يعلوم اجتماع يشناس روش

 منابع

  ، تهران، نشر نو.شناسی خرد جامعه، 1377اباذري، یوسف، 

 روت، دارالفکر.ی، بلسان العربق، 1414،  بن مکرم منظور، محمد ابن

و  یپژوهشـگاه علـوم انسـان   ، فلسـفۀ علـم،   »هابرمـاس  یفلسف و یشناخت روش  يآرا«، 1390تختمشلو، جواد،  ياکبر

 .35- 1، ص 1، ش یمطالعات فرهنگ

  .41- 21، ص 50، ش خردنامه، »ه مالصدرایگاه انسان در حکمت متعالیجا«، 1386ان، رضا، یاکبر

ـ خایم يهـا  شـه یک اندی: امکانات دموکراتییوگو گفت یدموکراس، 1384، منصور، يانصار ـ ن و یل بـاخت یی  ورگنی

 ، تهران، مرکز.هابرماس

  .یان، تهران، نشر نیچاوش ، ترجمۀ حسن ستمیقرن ب یفرهنگ علوم اجتماع، 1393باتومور، تام، 

 .یان، تهران، نشر نی، ترجمۀ حسن چاوشیاجتماع يها پژوهش یطراح، 1389، نورمن، یکیبل

  تهران، آگه. متحد، محمود و تپرس یمسم شنهاز ۀ، ترجمیاجتماع علوم فلسفه ،1389ب، یان کرایتد و  بنتون،

 .کتاب فردا، قم، شناسی انتقادي حکمت صدرایی روش، 1389، پارسانیا، حمید

 ، قم، کتاب فردا.یاجتماع يها جهان، 1392، ـــــ 

 ، هرمس.ترجمۀ احمد تدین، تهران، هابرماس، 1379، پیوزي، مایکل

  .اسراء، ، قممیر تسنیتفس، 1383، عبداهللا، یآمل يجواد

 ، بیروت، دارالقلم.مفردات الفاظ القرآنق، 1412بن محمد،  ب اصفهانی، حسینراغ

  .90- 65، ص 2، ش یو اجتماع یفرهنگ معرفت ، »یهابرماس و فاراب یشناس روش«، 1390، یعل ، سلمانیمیرح

و  یوزشـ ، قم، مؤسسـۀ آم یعلوم انسان یفلسف ی، مبان»یها با نگرش اسالم فلسفۀ ارزش«، 1391داحمد، ی، سیرهنمائ

 . ینیامام خم یپژوهش

  .یو فرهنگ یتهران، علم ،یثالث محسن ، ترجمۀمعاصر دوران در یشناس جامعه هینظر ،1382جورج،  تزر،یر

، قم، یعلوم انسان یفلسف ی، مبان»یشۀ متفکران اسالمیاصالت فرد و جامعه در اند«، 1391د، یدسعی، سیزاهد زاهدان

  .ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسۀ آموزش

  ، تهران، آفتاب توسعه.یاسالم یعلوم انسان یمبان، 1393ن، ی، احمدحسیفیشر

  ران.ی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایانیدجالل آشتیح سی، تصحالمبدأ و المعاد، 1354ن، یصدرالمتأله

 .یقات فرهنگی، تهران، مؤسسه انجمن تحقيح محمد خواجوی، تصحبیالغ حیمفات، 1363، ـــــ 

، تصحیح و تعلیق غالمرضا فیاضـی، قـم، مؤسسـه آموزشـی و     الحکمه نهایۀ  ،1392، سیدمحمدحسین، طباطبائی

  .پژوهشی امام خمینی

۲۶     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ـ  ، »يکرد انتقادیهابرماس با رو یۀ کنش ارتباطینظر یشناس روش یبررس«، 1390م، یعباسپور، ابراه و  یمعرفـت فرهنگ

  .64- 35، ص 2، ش یاجتماع

  . ، چ دوم، قم، هجرتالعینق، 1409بن أحمد،  فراهیدى، خلیل

  تهران، آگه. مخبر، عباس ، ترجمۀهابرماس   تا پارسونز از مدرن یاجتماع هینظر، 1387ان، ی  ب،یکرا

  .یده، تهران، نشر نین جهاندی، ترجمۀ افشواژگان مکتب فرانکفورت، 1385و و استیفن آبه، یکوسه، ا

  سا.ی، تهران، تهابرماس و پوپر یشناس در معرفت يجستارها، 1393، يم شهبازی، فاطمه و ابراهیگالب

 ار.ی، تهران، مازيراستار محمدجواد زاهدی، ویفرهنگ علوم اجتماع، 1384لب، وام کیلیوس و ویگولد، جول

 .ی، تهران، نشر نیشناس جامعه، 1382، یدنز، آنتونیگ

، قم، مؤسسـۀ آموزشـی و   انسانی، مبانی فلسفی علوم »ها بر علوم انسانی تأثیر ارزش«، 1392مصباح، مجتبی، 

 .پژوهشی امام خمینی

  الملل. نی، تهران، شرکت چاپ و نشر بآموزش فلسفه، 1379، یمصباح، محمدتق

 ، تهران، صدرا.مجموعه آثار، 1380، ی، مرتضيمطهر

  .يدفتر پژوهش و نشر سهرورد  ، تهران،هین و حکمت متعالیصدرالمتأله، 1382ن، ینصر، حس

ـ یک يکردهـا ی، رویپژوهش اجتمـاع  يها وهیش، 1389ومن، الورنس، ین ـ  یف فـرد و   یی، ترجمـۀ حسـن دانـا   یو کم

  ، تهران، مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.ین کاظمیدحسیس

سم تـا  ی، از مدرن»محور  در مقابل خرد سوژه یاز فلسفه سوژه: خرد ارتباط یرفت راه برون«، 1382ورگن، یهابرماس، 

 .یان، تهران، نشر نیدیرشم یراستار عبدالکری، وسمیپست مدرن

  چاوشیان، تهران، نشر اختران. ، ترجمۀ حسنانتقادي شناسی ، جامعه»یه در باره توانش ارتباطینظر« ،1385، ـــــ 

، 12 و 11، ارغنـون، ش  »مر و تئودور آدورنـو ی: ماکس هورکهايگر اسطوره و روشن یدگیدرهم تن«، 1386 ،ـــــ 
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  ، تهران، گام نو.ي، ترجمۀ جمال محمدورگن هابرماسی ،1387،  . اليهاو، ا
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