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چكيده
اندیشه سیاسی پوپر و هابرماس بر مبنای رابطه عقالنیت و انتقاد شکل گرفته است ،بهصورتی که عقالنیت و انتقاد
دو مفهوم کلیدی در اندیشههای این دو فیلسوف سیاسی محسوب میشود ،اما با این حال تفاوتهایی نیز دارند.
پوپر عقالنیت را بهصورت یکپارچه میبیند ،غیریتسازی عقالنی و غیرعقالنی دارد و تاریخیگری و کلگرایی
هابرماس را رد میکند .از طرفی هابرماس یکی بودن روشهای علمی را نقد کرده و بهتفاوتهای معرفت شناختی
تأکید میکند .سؤال مقاله حاضر اين است كه :با توجه بهاينكه انتقاد و عقالنيت دو مؤلفه اصلي انديشه پوپر و
هابرماس ميباشد ،نكات افتراق و تشاب ه تفكر آنها در كجاست؟
فرضيه اين است :وجود دو عنصر عقالنيت و انتقاد در انديشه پوپر و هابرماس منجر بهاين شده كه با وجود
تعلق آنها بهدو سنت فكري متفاوت بهنتايج مشابهبرسند.


هدف مقاله این است كه نشان دهد چگونه با وجود تعلق پوپر و هابرماس بهدو سنت و ايدئولوژي متفاوت بهنتايج
و سیاسی و نهادهای مدنی نظیر احزاب و جهتدهی بهسیاستمداران میباشد.
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بحث نقد و انتقاد عقالني بهعصر روشنگري باز ميگردد كه در آن عالمان علوم طبيعي در پي تحليل و تركيب
قوانين و نظريات حاكم بر مدرنيته بودند .در عالم فلسفه نقادي توسط اصحاب دايرهالمعارف در فرانسه ادامه يافت و
اوج آن بهكانت در كتاب ،نقد خرد ناب باز ميگردد كه در اينجا فلسفه ايمانوئل كانت 2بهدو بعد ايدهآليستي ،پيروان
جورج ویلیام هگل 3و بعد نقادي و ابطالپذيري 4كه پوپر از آنهاست تقسيم ميشود .پوپر روششناسي خاص خود را
در مقابل روش استقرايي ارائه داد و آن را عقالنيت انتقادي ناميد .در همين دوره بعد از جنگ جهاني اول و تحوالت
در ماركسيسم روسي و روي كار آمدن حزب كمونيست در شوروي ،عدهاي از فيلسوفان با بازگشت بهفلسفه هگل و
بازگشت بهماركس اومانيستي ،نظريه انتقادي 5را ارائه كردند .نئوماركسيستها ،رهيافت نويني در علوم اجتماعي در
«مؤسسه تحقيقاتي» اجتماعي در آلمان ايجاد كردند كه از دهه  1930بهرهبري ماركوزه كار خود را آغاز كرد و در
پي روي كار آمدن نازيسم بهامريكا مهاجرت كردند .از اهداف مهم نظريه انتقادي تحليل مسائل و معضالت جامعه
است ،كه با نظرات پوزيتيويستي ضدارزشي معارضه داشت و خواهان جامعه آرماني بهجاي جامعه فعلي بودند و در
حوزههاي مختلف علوم انساني و علوم اجتماعي بهكار پرداختند .آنها نظام سرمايهداري و دموكراسيهاي حاكم را
نقد ميكردند و در اين ميان بيشتر فرهنگ تصنعي و سركوبگر حاكم در غرب را نقد كردند .در انديشه سياسي
پوپر و هابرماس نوعي رابطه بين عقالنيت و انتقاد است ،بهصورتي كه عقالنيت و انتقادگري دو مفهوم كليدي
در انديشههاي اين دو فيلسوف سياسي محسوب ميشود .علت آن اين است كه فكر هر دو ،ريشه در عقالنيت
يوناني دارد و سير حركت از غرب است .عقالنيت را هر دو پروسه ناتمام ميبينند و بهنظر پوپر تئوري هيچگاه
كامل نميشود و در نظر هابرماس پروسه عقالنيت مدام در حال تكامل است .پوپر 6و هابرماس 7بين حقيقت و
عقالنيت رابطه برقرار ميكنند و بهرابطه بين نظر و عمل تأكيد دارند .در تفكر پوپر ،نظريه ريشه در عمل دارد و
نيازهاي عملي سازنده نظر است .هابرماس نيز بهپراكسيس تأكيد ميكند ،عمل بر مبناي نظر حركت ميكند ،با
اين حال اين دو تفاوتهايي دارند ،پوپر عقالنيت را بهصورت يكپارچه ميبيند و بهعقالنيت از وجه تكاملي نگاه
ميكند .غيريتسازي 8عقالني و غيرعقالني دارد .هابرماس غيريتسازي را بهصورت يكپارچه نميبيند وجود اين
افتراقهاي ايدئولوژيكي ريشه در ايدئولوژيهاي متفاوت ليبراليسم و سوسياليسم دارد .با تمام اين اوصاف اشتراكات
زيادي نيز دارند .با توجه بهزمينههاي فوق در پي پاسخ بهاين سؤال هستيم كه :با توجه بهاينكه انتقاد و عقالنيت
دو مؤلفه اصلي انديشه پوپر و هابرماس ميباشند نكات افتراق و تشابه تفكر آنها در كجاست؟
فرضيه ما اين است كه :وجود دو عنصر عقالنيت و انتقاد در انديشه پوپر و هابرماس منجر بهاين شده كه با
وجود تعلق آنها بهدو سنت فكري متفاوت بهنتايج مشابه برسند.
1

1. Critical rational
2. Immnuel Kunt
3. Georg Wilhelm friedrich Hegel
4. Falsifiability
5. Critical theory
6. Karl raimmund Popper
7. Jurgen Habermas
8. Antagonism
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با توجه بهسؤال و فرضيه فوق در ادامه اين نوشتار با روش تطبيقي و مقايسهاي تأثير عقالنيت و انتقاد را بر
تقرب و تعارض فكري پوپر و هابرماس نشان خواهيم داد .براي فهم بهتر تشابهات فكري ،ابتدا تفاوتها را نشان
خواهيم:
1ـ يكي اينكه نقد هابرماس متوجه كل است در حاليكه پوپر اصو ًال كل را رد ميكند و فردگرايي متدولوژيك
دارد .پوپر در نقد خود بر ماركسيسم ،ريشههاي معرفتشناسي آن را بهچالش ميكشد و در كتابهاي «فقر
تاريخيگري»« ،1جامعه باز و دشمنان آن» ،2بهاين مسئله پرداخته است .پوپر در نقد روش تماميتگرايانه و
تاريخگرايي از كلگرايي چند معنا ذكر ميكند1 :ـ مجموعه ،يا جنبههايي از يك چيز را نشان دهد2 .ـ بعضي از
خواص يا جنبههاي چيز موردنظر را يعني آنها را كه سبب ميشود تا آن چيز بهجاي آنكه «توده محض» مالحظه
شود بهصورت يك ساختمان سازماندهي شوند .در نظر پوپر كل بهمعناي مجموعه نميتواند موضوع تحقيق علمي
قرار گيرد ،ظاهراً از نظر كلگرايان ،حتي آن دسته از ايشان كه گزينشي بودن علم را بهعنوان قاعده قبول دارند
در اين شك نميكنند كه كلهاي اجتماعي را بهصورت علمي ميتوان دريافت و اين بدان جهت كه بهروانشناسي
گشتالت اعتماد ميكنند هر معرفتي خواه شهودي ،خواه استداللي بايد مربوط بهجنبههاي مجرد باشد و اينكه ما
هرگز نميتوانيم بهدريافت «ساختمان غيرمجرد و عيني خود حقيقت اجتماعي» موفق شويم .پوپر ضمن قرار دادن
مهندسي تدريجي در بطن مهندسي يوتوپيايي بهنقد كلنگري تجربههاي اجتماعي ميپردازد .پوپر در نقد خود
ميگويد ما علم و معرفت تجربي براي برنامه خيالگرايانه نداريم ،نقشه كار مهندسي فيزيكي بر پايه يك فناوري
()1
تجربي است ولي نقشه كار تماميتگرايانه مهندسي اجتماعي مبتني بر تجربه عملي مشابهي نيست.
بهنظر پوپر ،نقد برنامههاي كلنگرانه غيرقابل تحمل میباشد ،علت آن اين است که هر عملي در برنامهريزي
مايه ناراحتي گروه كثيري از مردم ميشود ،مهندسان يوتوپيا بهاعتراضات معقول توجه نميكنند و از انتقادات
()2
جلوگيري ميكنند.

1. The poverty of historism
2. The open society and Its enemies
3. Max Horkhimer
4. I.Adorno
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نظريهپردازان مكتب انتقادي همانند ماكس هوركهايمر 3و آدورنو 4در نقد عقالنيت ابزاري معتقد بودند كه منشأ
عقل ابزاري در جدايي طبيعت و ذهن است .در ديدگاه كل باورانه تفكر و تأمل جزیي از يك عقل كلي است ولي
عقالنيت ابزاري ،ضمن ابزار كردن طبيعت بيروني و طبيعت دروني در نهايت بهعنوان يك كل جاي عقل را غصب
()3
ميكند ،بهنحوي كه كل عقل در عقل ابزاري خالصه ميشود.
هابرماس در ادامه كار آدورنو و هوركهايمر در دفاع از تاريخيگري وكل باوري بهمباحثه و ديالوگ با پوپر
پرداخت ،مهمترين موضوع مورد توجه او دفاع از مكتب ديالكتيكي است .در نظرات اوليه خود استدالل ميكند كه
فرآيند پژوهش در تحقيقات مربوط بهجامعه جزیي از موضوع مورد بررسي است و كليت متضمن مفهوم خودانديشي
است ،اگر پژوهشگر بهصورت ديالكتيكي عمل كند در آن صورت بايد پژوهش خود را جزیي از كليت اجتماعي تلقي
()4
كند ،كليت موردنظر هابرماس بايد از طريق شهودي دريافت شود.
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روش پژوهش ديالكتيكي بهاين نكته واقف است كه متن زندگي اجتماعي متضمن منطق دوري است نه منطق
تحليلي و رابطه نظريه با موضوع بهصورت تأويلي ميباشد كه در آن كوشش براي فهم پيشفرضهاي شناخت
()5
متضمن كاربرد همان پيشفرضها بهشيوه شهودي است.
بهنظر هابرماس روش تحليلي ـ تجربي عمدت ًا با علوم طبيعي است ،مزيت محدودسازي و نماياندن تجربهو توليد
دانش را دارد وليكن براي بررسي جامعه نامناسب است ،ذخایر انباشته تجربهماقبل علمي كه تشكيلدهنده جهان
زيست است ،از طريق روشهاي تحليل تجربي قابل دسترسي نيست در مقابل بهنظر هابرماس نظريه ديالكتيكي
()6
از توانايي روش تأويل بهرهمند است.
هابرماس با توجه بهجدايي روشهاي علوم انساني و طبيعي ميگويد علوم طبيعي بهتبیين ميپردازد ،در
حالي كه علوم انساني بر فهم مبتني است او مسائل عملي را در كليت اجتماعي آن مورد توجه قرار ميدهد علم
انتقادي اجازه ميدهد كه مسائلش بهوسيله موضوع مورد مطالعهاش تعيين شود ،بنابراين تأكيد بر نقد دروني در نظر
()7
هابرماس متضمن وحدت نظريه و عمل است.
در كل پوپر و هابرماس بهدو پارادايم فكري متفاوت وابسته هستند ولي پوپر با معرفتشناختي تجربي و تحليلي
خود بهنقد روشي كلينگر ،تاريخي ماركسيستها و نئوماركسيستهاي جديد از جمله هابرماس ميپردازد از جمله
نكات افتراق اين دو ،فردگرايي معرفتشناسي پوپر و كلينگري هابرماس است .هابرماس ضمن ديدن موضوعات
اجتماعي در كليت جامعه ،بهتفكيك حوزههاي دانش ميپردازد ،حوزه علوم اجتماعي را حوزه تاريخي و تأويلي
ميداند و با برقراري ارتباط بین اين علوم و علوم انتقادي ،در جهت نقد ايدئولوژي بهرهيافت عقالنيت ارتباطي روي
ميآورد .پوپر با نقد روش تاريخيگري ،بر وحدت روش در علوم اجتماعي و علوم طبيعي تأكيد ميكند.
 2ـ هابرماس هنگامي كه بهمسئله نقد ميپردازد مسئله اصلي را در رسيدن بهاجماع ميداند ،در حالي كه
پوپر فراتر از نقد بهچيزي نميانديشد .هابرماس نقد را در راستاي يك مصلحت اجتماعي ميداند .براي پوپر اصل،
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پيشرفت و ترقي علمي است و اينكه براي ترقي علم بهسنت پيشينيان نياز داريم و علم از دو راه انباشت يا نقادي
پيشرفت ميكند .پوپر با وجود تأكيد بر سنت در علم و اجتماع ،پذيرش اسطوره چارچوب براي رسيدن بهاجماع
در بحث را رد ميكند .در اسطوره چارچوب ميگويد :بحث عقالني در صورتي مثمرثمر است كه شركتكنندگان
در گفتمان ،در مورد چارچوب بحث بهتوافق برسند .بهنظر پوپر شركت در ديالوگي كه اشتراك نظر دارند با وجود
خوشايند بودن زياد مثمرثمر نيست مناظره در صورتي مفيد است كه از يكديگر نكتهآموزي كنند .بهنظر پوپر،
تمدنها در نتيجه برخورد و تضاد فرهنگها و تبادالت رشد كرده است كه نمونه آن فرهنگ غرب ميباشد كه
نتيجه تبادل و برخورد با فرهنگ ايراني ،مصري ... ،است .بهنظر پوپر انتظار بيش از حد در بحث عقالني براي
()8
رسيدن بهاجماع ،منجر بهيأس كلي در خصوص مفيد بودن بحث مبدل ميشود.
پوپر ضمن نقد گفتمانهايي همانند ماركسيسم ،كه دنبال اجماع بودند ،ميگويد« :درسي كه از اين نقادي
آموختهام چنين بود نظريهها مهم و ضروري هستند ،زيرا بدون آنها نميتوانيم راه خود را در عالم بيابيم ،از طرفي
با وجود اينكه نياز بهنظريهها اهميت زياد دارد كه خود را از خطر معتاد شدن بهنظريه خاصي مصون نگاه داريم
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نميبايد اجازه دهيم كه در يك زندان فكري گرفتار گرديم».
در مقابل هابرماس خرد را بهصورت ذهن جمعي و استعاليي و تاريخساز تلقي ميكند ،وی با مطرح كردن
عقالنيت ارتباطي معتقد است كه شركتكنندگان در عمل ارتباطي در متن زيست جهان بهيك فهم مشترك دست
مييابند و اينكه در هر عمل ارتباطي و همچنين در هر عمل روزمره همواره عقل ارتباطي در كار است .هابرماس
در تئوري عمل ارتباطي زيست جهان را كه جهان معناست در مقابل سيستم كه عناصر اصلي آن قدرت است ،قرار
ميدهد .هابرماس با رجوع بهتئوري روان درماني فرويد ،1خواهان درمان جهان زيست ،براي از بين بردن و تضعيف
معضالت جهان سيستم و ترميم ناخودآگاه افراد است تا افراد بهحوزه عمومي و ارتباطي كشانده شوند .با زبان و
ارتباطات عمومي ،خاطرات سركوب شده بخش خصوصي بهصورت گفتاري درمان ميشود و تفاهم ايجاد میگردد،
اين حالت وضعيت كالمي ايدهآل است كه در آن اختالالت خفته بهصورت عقالني و تفاهمي حل ميشود و افراد
()10
بهاجماع ميرسند .هابرماس در عرصه سياست و گستره عمومي نيز ،خواهان مشاركت و دموكراسي گفتماني است.
3ـ پوپر نقد را تكاملي و در پروسه آزمون و خطا ميبيند ولي هابرماس با تقسيم علوم بهحوزههاي متعدد ،تكامل
را در يك پروسه تاريخي ميبيند .پوپر در مجموعه اسطوره چهارچوب در مقاله «عقالنيت انقالبهاي علمي،
گزينش در برابر آموزش» بهپيشرفت در علم از ديدگاه تطوري ميپردازد .از ديدگاه تطوري ميتوان بهپيشرفت در
علم بهمثابهابزاري نظر كرد كه نوع آدمي براي انطباق دادن خويش با محيط بهكار ميگيرد بهمنظور مسخر كردن
يك جايگاه جديد و حتي برای ابداع و ايجاد يك جايگاه تازه است .انطباقپذيري با يك ساختار ذاتي و ارگانيكي
انجام ميشود و بهوسيله سنت اجتماعي و تقلب انتقال مييابد و دستورالعملها از درون ساختارها نشأت ميگيرند،
اين ساختارهاي ذاتي تحت فشار و چالش مسائل قرار ميگيرند تا بهمسائل نظري جواب بدهند .در مقابل اين
فشارها ،نظريههاي انقالبي جديد و موقت ارایه ميشود آندسته از فرضهاي موقت كه بهنحو بدي انطباق پيدا
كرده باشد ،حذف ميشوند .اين مرحله ،همان مرحله حذف خطاست که بهاين اعتبار ميتوانيم از انطباق بهوسيله
()9

()11

1. Z.Freud
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روش سعي و خطا سخن بگوييم.
پوپر در كتاب فقر تاريخيگري بهنقد قانون تكاملي تاريخگرايان ميپردازد كه آن را كوششهاي نادرست
براي تقليد كردن از روشهاي علمگرا توصيف ميكند .اين باور ريشه در اين اعتقاد دارد كه وظيفه علوم اجتماعي
را آشكار كردن قانون تكامل اجتماع ميدانند ،بدان منظور كه بتوان آينده را پيشبيني كرد .حال آيا قانون تكامل
وجود دارد؟ پوپر میگوید« :اعتقاد من آن است كه جواب بهاين سؤال بايد نه باشد و اينكه جستجوي قانون «نظم
تغييرناپذير» در تكامل محتم ً
ال نميتواند در داخل ميدان روش علمي ،خواه در زيستشناسي و يا جامعهشناسي واقع
شود .دليل من بسيار ساده است .تكامل زندگي بر روي زمين يا تكامل اجتماع بشري ،يك فرآيند تاريخي منحصر
بهفرد است ،چنين فرآيندي را ميتوانيم فرض كنيم كه مطابق با هر نوع از قوانين علّي از قبيل قوانين فيزيك،
شيمي و توارث مطابقت داشته باشد ولي توصيف آن يك قانون نيست ،بلکه يك گزارش تاريخي جزیي است ،اين
()12
امر واضح است كه هر قانون ،بيش از علّي شدن بايد با مثالها محك و آزمايش شود».
پوپر در نقد تكامل فطري ميگويد« :بهنظر من وجود تطورات فطري باطل است ولي در موجود زنده واكنشهاي
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فطري وجود دارد اين واكنشها انتظارات است ،پس آنكه آنها را اختيارانه بدانيم با فرض بستگي نزديك ميان
انتظار و علم ميتوان از علم فطري هم سخن گفت ،اما اين علم بهطور پيشين اعتبار ندارد ممكن است ،خطا باشد
()13
پس ما با انتظارات علمي پيشين كه بهطور رواني و تكويني جميع تجربيات و مشاهدات است ،روبهرو هستيم».
مفهوم عالم سوم كه موضوع انسان و در عين حال خودمختاري است از نتايج اميدواركننده فلسفه پوپر میباشد.
جهانسوم پوپر توضيح ميدهد که چگونه جريان تكامل ميتواند داراي جهت معقول باشد بيآنكه نقشه و طرح داشته
باشد يا داراي حركت ديالكتيكي هگلي باشد ،اين نظريه از لحاظ روشنگري مهم است .پوپر خود از اين نظريه براي
تغييرات سياسي (موردنظر ماركس ،افالطون و هگل) همچنين حل مسائل مربوط بهتغييرات عقلي و هنري استفاده
()14
كرد .در تاريخ جهانسوم ،بعد از پديد آمدن زبان ،مهمترين تكامل ،نقد و انتقاد و مقبول شدن آن است.
نظريه تكامل اجتماعي هابرماس ريشه در جريان نخستين بازسازيهاي او از ماترياليسم تاريخي دارد .هابرماس
در بازسازي ماركسيسم آن را از اين پيشداوري (كه قانون دين و اخالق و تاريخ تأثير ندارند) و صرف ًا بازتاب اقتصاد
ميباشند ،تصفيه ميكند .بهنظر هابرماس بر عكس نظر ماركس «ساختارهاي هنجاري» فرهنگ ،اخالق و هويت
()15
جمعي صرف ًا از الزامهاي اقتصادي بيرون نميآيد و براساس منطق خودشان تكامل مييابد.
پذيرش نظريه تكامل اجتماعي ناشي از اين ضرورت است كه پراكسيس جمعي انسان در تاريخ يك امر
گسيخته و تصادفي نيست ،بلكه معطوف بهحقيقت است .بدون چنين نظريهاي تاريخ تصادفي ميشود و عقل
كارگزارتاريخي ،خود را از دست ميدهد.
در كل ،ديدگاه تكاملي پوپر و هابرماس فرق ميكند ،ديدگاه تكاملي پوپر ريشه در روششناختي او دارد كه
پروسه پيشرفت علم را بهصورت تكاملي و انتقادي و با حذف خطا ميبيند ،ولي هابرماس ديدگاه تكاملي تاريخي
دارد تكاملگرايي پوپر چه در عرصه اجتماع و چه در عرصه علم با نقادي همراه است ولي هابرماس ضمن تفكيك
حوزههاي دانش از هم ،تكامل را بيشتر در حوزه اجتماع ميداند.
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با قبول اختالفات فوق ،وجود دو عنصر عقالنيت و انتقاد در انديشه پوپر و هابرماس منجر بهاين امر شده
است كه با وجود اينكه آنها بهدو سنت فكري متفاوت تعلق دارند آثار و پيامدهاي نظري و عملي مشاب ه هم داشته
باشند .از جمله محورهایي كه تقرب فكري آنها زياد هست از اين قرار است:
1ـ هر دو نقد را جز تفكرشان ميدانند و بين عقالنيت و انتقاد ارتباط تنگاتنگ ميبينند ،شروع آن بهعصر
روشنگري ميرسد ،نه بهدوره روشنگري سنتي و دكارتي ،بلكه بهروشنگري جديد كه تجربهگرايانه و نيوتني و
كانتي مي باشد .پوپر در كتاب «انقالب يا اصالح» 1درباره عقلگرايي انتقادي ميگويد« :سقراط در دفاعيه معروف
خود ميگويد كه هيچ نميدانم با وجود اينكه سروش معبد دلفي او را خردمندترين مردمان قلمداد كرده بود ،وقتي
سقراط ميگويد يك دولتمرد بايد خردمند باشد ،منظور اين است يك سياستمدار بايد پيش از انسانهاي ديگر
بهنادانيش آگاه باشد ،من نيز مانند سقراط معتقدم كه ما هيچ نميدانيم يا اندك ميدانيم ناداني ما بيكرانه است،
اما اين آشكارا حق مطلب نيست ،البته حق نداريم وجود علوم طبيعي و پيروزيهاي عظيم آن را انكار كنيم ولي
هنگامي كه از نزديك بهاين علوم مينگريم ،پيميبريم كه اين علوم نه دانشي قطعي و ثابت بلكه از فرضياتي
1. Revolution or reform

جهانگیر باقری ایلخچی ،مهناز نازلیان

بيپروا تشكيل شدهاند كه ما از راه انتقاد مداوم اصالح ميكنيم».
پوپر در مورد عقالنيت انتقادي در علوم اجتماعي ميگويد« :مسئله بنيادي در علوم اجتماعي عبارت است از تبيين
و درك رويدادها بر حسب افعال انساني و موقعيتها و شرايط اجتماعي .واژهكليدي در اينجا شرايط و موقعيتهاي
اجتماعي متناظر است .توصيف اين موقعيت تاريخي در علوم اجتماعي متناظر ،با بيان شرايط اوليه در علوم طبيعي
است و مدلهاي علوم اجتماعي نظري در كنار موقعيتهاي اجتماعي مقوله بنيادين متدولوژي علوم اجتماعي است
و تنها يك قانون جانبخشي كه اصل عقالنيت است و طبق اين اصل عقالنيت ما بايد كل تالشهاي نظري و كل
نظريه تبيينكننده خود را در درون يك تحليل ،موقعيت و شرايط را درون يك مدل جاي دهيم و اگر خطايي صورت
گرفت ،بهجاي اينكه اصل عقالنيت را نقد كنيم اجزا و محتوي نظريه و مدل را نقد ميكنيم كه با نقد مدلهاي مربوط
()17
بهموقعيتها ،بيشتر ميآموزيم و اصل عقالنيت را حفظ ميكنيم».
پوپر در كتاب جامعه باز در فصل «فلسفه غيبگويانه و شورش بر عقل» بهتفكيك انواع عقالنيت و بهتشريح
همراهي عقل با انتقاد ميپردازد و ميگويد« :عقل و مسلك عقلي بهابهام آميختهاند و از اينرو الزم است ،توضيحي
اجمالي درباره استعمال آنها داده شود .مسلك عقلي هر دو فعاليت فكري و مشاهده و آزمايشي را شامل ميشود كه
()18
در اينجا تجربهو روشنانديشي مالك نه شور و هيجان كه اصالت عقليان بهآن معتقدند».
پوپر در عقلگرايي خواهان فروتني است ،زيرا بهنظر او با افراط در عقلگرايي و نبود نقد در كنار آن ،باعث
تشديد مذهب شهودي غيرعقالني ميشويم.
از طرفي پوپر عقلگرايي توتاليتر را از عقلگرايي نقاد جدا ميكند كه عقلگرايي توتاليتر و كلگرا با روي
آوردن بهدليل و تجربه عناصر غيرتجربي را رد ميكند كه بهنظر پوپر اين امر موجب تناقضي در اصل عقالنيت
ميشود ،چرا كه خود اصل عقالنيت را با غير از استدالل غيرعقالني يعني همان شهود و ايمان نميتوان حفظ كرد،
()19
در اينجاست كه پوپر قبول ميكند مسلك غيرعقالني منطق ًا قويتر و برتر از مسلك عقالني نقدي است .پوپر اين
()16
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پذيرش عقالنيت بهصورت غيراستداللي را يك انتخاب اخالقي ميداند.
بهنظر پوپر ،پيرو مسلك عقلگرايي ،نقادانه درباره خود داوري نميكند و ايمان بهعقالنيت فقط بهعقل خود
نيست بلكه اعتقاد بهبرتري با عقالني بودن ديگري نيز است و برتري خود در پندگيري از اشتباهات خود و آموزشي
()20
از انتقادات ديگران است و داشتن تساهل در بحث و فرصت دادن بهطرف مقابل است.
از طرفي بهنظر پوپر براي ادامه عقالنيت همراه با نقادي ،وجود نهادهایي كه حامي آزادي انديشه و زباني
كه روشن و بهدور از كلمات ثقيل و نامفهوم میباشد ،نياز است .پوپر در رسيدن بهعقالنيت انتقادي بهنقد
پوزيتيويستهاي حلقه وين نيز پرداخت .بهنظر او پوزيتيويستهاي حلقه وين ،او ًال بر آن بودند تا ضابطهاي
بيابند كه بهموجب آن متافيزيك ،چيزي خالي از معنا و نامفهوم جلوه كند ،در حالي كه متافيزيك سلف بسياري از
نظريههاي علمي است ،ثاني ًا تمايز بين معنا و بيمعنا فقط جاي مسئله را تغيير ميداد ،همانطور كه خود حلقه وين
هم قبول داشت و اين مستلزم آن بود كه معياري جهت معنا و بيمعنا در دست داشته باشيم و بهاين منظور مسئله
()21
تأييدپذيري را پذيرفته بودند.
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پوپر در نقد خود بر حلقه وين و حل مسئله استقراء ،بهعقالنيت انتقادي رسيد .وی ميگويد :وی در اولين پيشنهاد
خود براي استقراء بهراهحل قديميتري ميرسيد كه همان عقالني بودن اعتقادات ما میباشد زيرا ،نخست ميتوان
عمل را جانشين اعتقاد ساخت و گفت اعمال وقتي عقالني ميشوند که با انتقاد توأمان باشد ،که همان عقالنیت
()22
انتقادی است .پوپر در بيان مطالب فوق تحت تأثير نظريات فيلسوفان روشنگري مثل كانت ميباشدكه انتقاد از
خود و اجتماع را همزمان مدنظر دارند.
هابرماس نيز از انديشمنداني ميباشد كه رويكرد انتقادي بهعقالنيت را از كانت و هگل بهارث برده او از
شارحين مكتب انتقادي است و درباره چگونگي شكلگيري اين مكتب ميگويد« :همانطور كه ميدانيد در فلسفه
از كانت بهبعد ،چيزي بهنام خود انتقادي عقل بهوجود آمد .اين امر با كانت آغاز شد و در سه حيطه داوري علمي،
داوري اخالقي و داوري زيباشناختي بهميان درآمد ،نقدي درباره برخي تواناييها و نيز برخي مرزهاي عقل ،سپس
اين نقد عقل توسط هگل پي گرفته شد از آن پس ،خود ـ انتقادي در مناسبات حيات مدرن بهطور كلي گسترش
()23
يافت ،سپس از همين نقطه آغاز در فلسفه آلمان ،جريانهاي مختلف در خصوص نقد علم بهوجود آمد».
هابرماس در مورد بدبيني همراه با عمل خود كه همان عقالنيت انتقادي است ،ميگويد« :من ديگر بهفلسفه
تاريخي كه ما را مطمئن ميسازدكه تاريخ در نهايت بهخير و خوشي ختم ميشود ،باور ندارم .من تمام ايمان خود را
بهاين نحوه نگريستن بهتاريخ از دست دادهام ،زيرا همه چيز در قالبي سياسي و اجتماعي رخ ميدهد و بهكف ميآيد.
از اينروست كه جنبشهاي اجتماعي ،سياسي و روشنگري تمام ًا از این اعمال نتيجه ميدهند .بايد بگويم كه من
همواره نظريهپرداز بدبين بودهام و هنوز هم حتي بيش از گذشته ،بدبين هستم .من در انتظار شرايط بدتري هستم
اما تالش كردهام كه بهرغم بدبيني نظري ،تجزيه و تحليلي ارائه دهم كه فضا را براي كنش يا عمل باز میكند.
نظريه كنش ارتباطاتي من كوشش در اين وادي است .بنابراين ميتوانم بگويم كه من بدبيني عملگرا هستم،
منظور من از بدبيني عملگرا فقط عبارت است از اين امر كه من ميخواهم كانتي عمل كنم يعني من در تجزيه
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و تحليلها ،انتخابها و مسئوليت هم آزادم و من بايد بهگونهاي عمل كنم كه گويي ميتوانم در چيزي كه آن را
بهبود موقعيت و وضعيت كلي ميدانم سهيم باشم .اما آيا شرايط عيني و تجربي براي چنين بهبودي مناسباند
يا نه؟ و آيا در افق امكان چنين بهبودي هويداست؟ بدبيني عملگرا در واقع از دوره آخرين كارهاي هوركهايمر و
آدورنو نشأت گرفت .من هنوز هم دچار بدبيني تئوريك هستم اما جوهر تئوري در اين امر نهفته است كه نظريه
بايد بهما وسيلهاي براي تفسير انتقادي بسيار جدي از وضع موجود در هر جا را بدهد .بر پايه اين نقد است كه
ميتوانيم گرايشهاي درست را از ضد آنها يا ضدگرايشهاي درست تشخيص دهيم تا بتوانيم قضاوت نماييم و بر
()24
پايه قضاوت خود بهعمل دست يازيم».
پوپر و هابرماس هر دو بهنقد عقالني روي آوردهاند ولي نقد عقالني پوپر همراه با معرفتشناسي او است كه
پوپر انتقاد را بههر دو عرصه در علوم تجربي ،طبيعي و انساني ميكشاند ،ولي هابرماس ضمن قبول نقد و ادامه
عقالنيت ،علوم را بهسه قسمت تقسيم ميكند و عقالنيت انتقادي يا رهاييبخش را در قسمت سوم جای ميداد.
هابرماس در عرضه نظريه انتقادي در مقابل نظريه سنتي تحت تأثير هوركهايمر است ،وظيفه نظريه انتقادي را
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بررسي شرايط امكان شناخت يا تأمل درباره فرآيند عمل ادراك است و بايد اين را نه بهشيوهاي كانتي بهمعناي
استعاليي 1،بلكه همچون فعاليتي عملي و بهعنوان توانايي بالقوه انسانها كه در اين جهان زندگي ميكنند ،انجام
دهند .نظريه انتقادي در پي حوزههايي است كه علم بهآنها نميپردازد .فرآيند پيدايش و تكوين اجتماعي مسائل،
موقعيتهاي واقعي كاربرد و اعمال علم و اهدافي كه علم در خدمت آنهاست ميباشد ،پس پوپر و هابرماس هر دو
با قبول انتقاد آن را در عرصه علم و عمل اجتماعي گسترش دادند و عقالنيت انتقادي هر دو بهدور از جزمانديشي
همراه با تساهل و مدارا میباشد.
 - 2هر دو عقالنيت را بهصورت مدرن ميبينند ،مالك براي آنها عقل مدرن است و هر دو بهپروژه شناخت
عقالني جهان قائلند.
پوپر در وارد شدن بهبحث عقالنيت نيمنگاهي هم بهسنت دارد و نظر سنتگرايان ضدعقل را مورد تقبيح
قرار ميدهد و ميگويد« :ضد عقلگرايان در ميدان سياست و نظريه اجتماعي و نظاير آنها چنين نظر ميدهند كه
اين مسئله را نميتوان با هيچگونه نظريه عقلي مورد بحث قرار داد ،ايستاي آنها پذيرفتني نيست بهعنوان چيزي
كه داده شده و معلوم است بايد آن را بپذيرند و آن را با استدالل عقالني سازند عدهاي از متفكران برجسته مسئله
سنت را پروراندند و آن را بهصورت چوبي براي كوفتن بر سر عقلگرايي در آوردهاند ،بهعنوان مثال ،مايكل اوكشات
حمالت قوي بر عقلگراي دارد».
وظيفه يك نظريه سنتي اين است كه كاركرد جامعهشناختي داشته باشد ،بدان جهت كه سنت آشكارا يك نمود
اجتماعي است و وظيفه نظريه اجتماعي ،شناخت نتايج غيرمقصود مخصوص ًا ناخواسته است .هدف عمده آن است
كه تشابه ميان دو چيز را بهدست آورد ،نظريهها را از يك طرف در معرض آزمون علمي همچون نتيجه ايستاي
عقلي ميپذيريم و در طرف ديگر باورها ،اعتقادات و سنتها بهصورت كلي راهي است كه اينها از آن راه ميتوانند
مخصوص ًا در جهان اجتماعي بهياري ما برخيزند و از آنها بهرهگيري ميكنيم امر خاصي كه ما بهآن سنت علمي

1. Transcendental

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ،11بهار و تابستان 1388

ميدهيم .يونانيها با بهچالش كشاندن اسطورهها و داستانها ،عناصر جديدي و گزارشي جديد را همراه با سنت
تضادي ايجاد ميكردند .اسطورههاي علمي نيز با نقد ،باعث رشد علم و شناخت ميشوند ،علم اسطوره يا نظريه
آن است که مشاهده را علم ميداند ،سنت نقادي علم را نه انباشت مشاهدات ،بلکه نتيجه اسطوره و آزمون ميداند
وظيفه مشاهده نه بهوجود آوردن نظريهها بلكه در طرد ،حذف ،خردهگيري بر نظريهها در جهت خلق اسطوره،
نظريه تازه است ،در جهان اجتماع كه مشتمل بر نظم و عدهاي قانون و مقررات است که نبود آن باعث وحشت
و نبود زندگي است .در اجتماع وظيفه ما آفريدن اين سنتهاست .سنت در اجتماع همانند اسطوره بر علم قابل نقد
است ،اصالحطلبان و عقلگرايان خواهان تغييرات جزیي و برطرف كردن عيبها هستند .پوپر در راستاي دفاع از
()25
سنت علمي بهبحث از عینیت نيز ميپردازد.
رهيافت عينيگرايانه شايد مهمتر از همه تصديق وجود اين امور باشد1 :ـ مسائل عيني 2ـ دستاوردهاي عيني
يعني راهحلهاي مسائل 3ـ دانش و علم بهمعناي عيني 4ـ انتقاد كه پيشفرض آن وجود دانش عيني بهصورت
()26
نظريههاي صورتبندي شده در زبان است.
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يك مسئله از طريق آزمايش و حذف اشتباهات صورت گرفته توفيق و انجام كار بهمعناي عيني كلمه است،
اينكه امري توفيق بهشمار آيد و هم خود حدسي قابل بحث باشد.
3ـ بايد میان دستاوردها و راهحلها بهمعناي عيني آن ،اثرات ذهني و اعتقادي تفاوت گذاشت ،جز توفيق
نوعي راهحل مسئله نظريهاي ،در معناي وسيع كلمه و تطبيق آن بهدنياي شناخت و معرفت در معناي عيني است.
4ـ تنها از خالل زبان است كه انتقاد صورت ميگيرد ،پوپر در دفاع از نظريه صدق عيني در مقابل استقرا
بهنظريه تارسكي روي ميآورد ،راهحل تارسكي ايجاد يك فرازبان فرضي و گفتن گزارههاي عيني از طريق آن
()27
است.
هابرماس در آغاز كار فلسفياش در مقاله «ميان فلسفه و علم» نوشت ،نقادي بايد ميان فلسفه و علم جاي
گيرد .اولين حكم ماركس كه نپذيرفت خواستها و نتايج فلسفي تنها زماني برآورده ميشود كه فلسفه خود را
نفي كند ،برعكس بهنظر هابرماس نقادي و علم نميتواند مستقل از خرد فلسفي باشد .هابرماس با بينشي بدبينانه
ديالكتيك روشنگري را رد ميكند .نظريه انتقادي در آغاز پيدايش خود ميان سلطه بر طبيعت خارجي و سلطه بر
طبيعت دروني تفاوت نميگذاشت .هابرماس نشان داد كه هر چند اين دو با هم نسبت نزديك دارند ،اما از يك
منطق پيروي نميكنند ،منطق خرد باوري ابزاري از گونه سلطه بر طبيعت است و آن روش و نظام خردباوري كه
()28
برقياس و استقرا استوار است ،مناسبات انساني را نشان نميدهد.
هابرماس ضمن تأييد حوزه علوم طبيعي در «شناخت و عالیق انساني» 1و قبول عينيت علمي ،اصل
پوزيتيويستي شناخت واقعيتها بدون ارزشها را نقد ميكند ،بهنظر وی سادهلوحي اين ديدگاه در آن است كه
رابطه ميان شناخت و عالیق انساني را ناديده ميگيرد ،هابرماس برخالف ماركوزه ايراد و اعتراضي بهنگرش ابزاري
بهطبيعت ندارد و آن را مانند پوپر با شناخت متعارف از جهان كه در خدمت عمل هدفمند انسان است ،پيوسته و
مداوم ميداند .هابرماس با وجود تأييد بعد تجربي علوم ،ربط انسانها بههم را در دادوستد و تعامل اجتماعي كام ً
ال
متفاوت از نوع رابطه انسان با طبيعت ميداند .شناخت را هابرماس نيز يك عمل اجتماعي در تعامل انسانها ميداند
()29
كه با ساختار زبان از جهان اجتماعي تصويري بهدست ميدهند.
هابرماس بهعلومي كه دنبال شناخت اجتماعي هستند ،هرمنوتيكي و تاريخي ميگويد .هابرماس از پيروان
آدورنو است ،اين موضوع كه پوپر در روششناسي خود تضاد ديالكتيكي را نمييابد و اگر واقعيت با نظريه يا راهحل
خاصي در تعارض بود بايد نظريه يا راهحل ديگری يافت .پوپر خواهان حل تضادهاست بهنظر هابرماس ،پوپر و
()30
اصالت اثبات با تمايلي كه بهعلم ناب دارند و ماهيت تضادآميز كليت اجتماعي را نمييابند بهعينيت دست نمييابند.
پس هابرماس در كتاب دانش و عاليق انساني در پي حمله بهعلم نيست ،بلكه حمله بهآن دركي از علم است
كه نادرست و شخصي میباشد و آن را علمگرايي مينامد .بهنظر هابرماس علمگرايي يعني اعتقاد علم بهخودش
يعني اعتقاد بهاينكه ديگر نميتوانيم علم را بهعنوان شكلي از دانش ممكن درك كنيم ،بلكه بايد دانش و علم را
يكي بدانيم .بهنظر وی هر عمل داشتن ادراك حسي و غيرمستثني بايد با همراهي يك ذهن « »subjectو يك
عين  objectباشد .پوزيتيويستها عينيت را مجزا از ادراك حسي ميخواهند ،هابرماس در جهت نقد عينيتيابي
1. Knowledge and human interests
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ذرهباور و جزیيانگار و حذف عامل شناسنده بهروش كانت روي ميآورد ،وی سه هدف دارد:
الف) اول ميخواهد بهشيوهاي كه كانت دويست سال پيش از او بهكار گرفت توضيح دهد كه دانش ضرورت ًا
بر حسب اعيان تجربه و هم برحسب مقولههاي پيشين و مفاهيمي كه ذهن در عمل فكري بههمراه ميآورد
تعريف ميشود .اعتبار دانش علمي ،درك هرمنوتيكي و دانش عادي هميشه بههمان اندازه بهاجزا متشكله ذهني
()31
و بيناالذهان خود بستگي داشته است.
ب) هدف دوم او آن است كه نشان دهد ذهنشناسان هم اجتماعي و هم پویا میباشند .در اينجا هابرماس از
كانت و سنت فلسفي كالسيك بهشدت فاصله ميگيرد .احياي ميراث كانتي از نظر هگل و ماركس مستلزم شناخت
كامل اين واقعيت است كه دانش و شناخت بهلحاظ اجتماعي هماهنگ ميشوند و هدف اين كه دانش بهواسطه
تجربه اجتماعي حاصل ميشود ،جنبهمتمايز كار هابرماس در اين است كه شناخت و درك كردن نه بر پايه مفاهيم
فلسفي مشكوك و سؤال برانگيز ،بلكه در زبان و تعامل ارتباطي است.
ج) هدف سوم بهاثبات اعتبار تأمل است ،هر نظريهاي در باب دانش با اين مسئله ـ سرو كار دارد كه ما چگونه
دانشي الزم را براي اصالح دانش كه اكنون مورد ترديد است ،پيدا كنيم .خود را بهمثابه موضوع تأ ّمل تلقي كند
اعضاي اين جامعه بهلحاظ جهتگيري علمي خويش مجبورند تا خود را عينيت بخشند ،آنها چون نميتوانند بدون
كنار گذاشتن نظريهشان نياز بهخود تأملي را پاسخگو باشند با عنوان كردن طرحي در مورد نظريه علم كه هر نيازي
()32
بهخود تأملي را فاقد موضوعيت جلوه ميدهند ،منكر چنين نيازي ميشوند.
پس در كل پوپر و هابرماس هر دو با نقد تجربهگراي پوزيتيويستي خواهان رسيدن بهعينيت علمي بهصورت
عقالني و انتقادي هستند و هر دو جدايي ارزشها و سنتها و پيشداوريهاي سنتي را در رسيدن بهعينيت رد
ميكنند و ديدگاه تأويلي هرمنوتيكي دارند ولي هابرماس برخالف پوپر حوزههاي دانش را از هم متمايز ميكند.
3ـ هر دو انتقاد و عقالنيت را با آزادي مرتبط ميدانند و دامنه نقد را گسترش داده و آن را در انحصار گروه خاصي
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نميدانند و اين وجه دموكراتيك آنهاست .پوپر ضمن نقد اصالت تاريخ و طرفداران اصالت روانشناختي در توضيح
آزاديخواهي ماركس ميگويد« :ماركس بهآزادي واقعي عشق ميورزيد و بهنظر من ماركس تساوي مشهوري را
كه هگل بين آزادي و روح برقرار كرده بود ،قبول داشت ،زيرا معتقد بود كه آزادي براي ما فقط بهعنوان موجودات
روحاني امكانپذير است .ماركس خود اساس ضروريات جهان مادي ،عشق بهقلمرو ضرورت را احساس نميكرد.
بهنظر ماركس ،ملكوت آزادي در واقع از جايي شروع ميشود كه جان كندن بهپايان ميرسد .ملكوت آزادي فراسوي
دايره مادي است ،از طرفي ديگر ماركس بهوجوب علي و ضرورت علّي معتقد است اينكه برخورد علمي با جامعه
و پيشبيني تاريخ بهنحو علمي صورت امكان مييابد .اين قول مستلزم آن است كه علم تنها با قلمرو ضرورت
سروكار داشته باشد و اگر آدميان ميتوانستند بهآزادي كامل دست مييافتند» .پوپر اينجا بهنوعي طبق روش خود،
تناقض فكري ماركس را نشان ميدهد .وی در كتاب جامعه باز ،در مقابل ضرورت علّي ،ماركس كه بهيوتوپيا و
جامعه بسته و اقتدارگرا منجر ميشود ،خواهان جامعهاي دموكرات است .از ويژگيهاي جامعه دموكرات پوپر ،در
جهت حفظ آزادي اين است كه بتوان كساني كه در رأس امورند و قدرت را در دست دارند ،بر كنار كرد .براي اين
()33
امر ،مخالفان بايد آزادي سخن گفتن و تبليغات ،انتقاد ،انتشار و حق انتخاب داشته باشند.

55

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ،11بهار و تابستان 1388

بررسی تطبیقی دیدگاه عقالنیت انتقادی در اندیشههای پوپر و هابرماس

56

پوپر در مقابل آزادي مطلق موضع ميگيرد و ميگويد :آزادي كامل موجب پايان آزادي است و لذا كساني
كه خواهان آزادي كاملند در حقيقت دشمنان آزادياند .پوپر مخصوص ًا بهآزادي اقتصادي و استثمار فقرا توسط اغنيا
اشاره ميكند و عالج مسئله را سياسي ميداند كه اصل عدم مداخله و نظام اقتصادي بيقيد و بند بايد رها گردد و
اگر بخواهيم آزادي حفظ شود بايد طلب كنيم كه سياست آزادي نامحدود اقتصادي جاي خود را بهمداخله اقتصادي
()34
و برنامهريزي دولت بدهد.
از طرفي آزادي اتحاديههاي كارگري و گسترش مسؤوليت دولت ،آزادي را محدود ميكند .اگر دولت مداخله
نكند دخالت اتحاديههاي كارفرمايي ،ايجاد انحصارها ،آزادي را بهامری موهوم تبديل خواهد ساخت .از طرف ديگر،
توجه بهاين امر اهميت بسيار دارد كه بدون بازار آزاد و مورد حمايت دقيق كل نظام اقتصادي دولت ،از انسجام
يگانه منظور معقول خود ،عاجز خواهد ماند و برنامهريزي و نقشههايي كه بهمنظور آزادي اقتصادي طرح نشده
()35
باشد ،بهطور خطرناكي بهاستبداد منجر خواهد شد.
در مركز توضيحات پوپر در مورد جاذبهقبول طرز حكومت توتاليتر ،مفهوم اجتماعي و رواني وجود دارد كه آن
را فشار تمدن مينامد و مفهومي است كه مربوط بهآنچه فرويد در كتاب تمدن و نارضايتيها ،آن را بيان كرده است،
اغلب شنيده ميشود كه بيشتر مردم خواهان آزادي واقعي نيستند ،زيرا آزادي مستلزم مسئوليت است و مردم غالب ًا
از مسئوليت وحشت دارند ،قبول مسئوليت زندگي متضمن روبرو شدن دائم با انتخاب و تصميمگيري و برعهده
()36
گرفتن نتايج آن است.
بهنظر پوپر چون قويترين غريزه ،حفظ نفس است ،شديدترين احتياج ما امنيت میباشد ،از اينرو حاضريم
مسؤوليت را بهچيزي يا كسي كه بهاو بيشتر ازخود اعتماد داريم ،بسپاريم .ما ميخواهيم گرفتن تصميمهاي
اجتنابناپذير و مشكل درباره زندگي خود را بهديگران واگذار كنيم كه از خود ما قويترند و با اين حال همه مصالح
ما را چون پدري سختگير خواهانند يا اينكه منافع ما از جانب نظام فكري عملي كه از ما عاقلتر باشند يا اصال
خطا نكنند تأمين نمايند .بهنظر پوپر ما آزادي را بهبهاي امنيت و آگاهي انتقادي را بهبهاي آرامش فكري خود
ميخريم.
پوپر ضمن نقد جامعه بسته كه ناشي از فشار تمدن است در «ترازنامه آزادي» بر چهار نكته تأكيد ميكند:
1ـ اينكه بهعقيده او از دموكراسيهاي غربي بهتر سراغ نداريم ،مقصود من اين است كه هيچگاه درگذشته
نبوده كه مانند جامعه ما مردم عادي در آن ،اين چنين از احترام برخوردار باشند و عده مظلومان و پايمالشدگان
اندك باشند.
2ـ پوپر تأكيد ميكند كه نبايد توقع داشته باشيم كه آزادي ،انتظارات ما را برآورده سازد و موجب رونق و رفاه
و سعادت شود.
3ـ او بر اين نكته تأكيد ميكند كه آزادي فينفسه يكي از ارزشها و قابل فرو كاستن بهارزشهاي مادي نيست.
4ـ باالخره اينكه اگر آزادي را برگزينيم بايد آماده باشيم با آن بميريم ،زيرا هيچ ضمانتي نيست كه آزادي پيروز
()37
خواهد شد.
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اما بهنظر او هر حكومتي واجد يك يا چند جنب ه پدرساالر 1است كه اين جنبهها بهواقع اهميت اساسي دارند،
اصليترين وظيفهاي كه بيش از هر وظيفه ديگری از حكومت انتظار داريم اذعان بهحق ما بهحيات و آزادي
در صورت لزوم كمك بهما براي دفاع از حيات و آزادي بهعنوان حق خودمان است ،اما اين وظيفه بهخودي
خود ،پدرساالرانه است حتي آنچه كانت خيرخواهي مينامد ،اين حالت از باال بهپايين و برعكس است چون هم
()38
شهروندان و هم حكومت نسبت بهيكديگر خيرخواه هستند.
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پوپر با اشاره بهجان استوارت ميل ،درباره محدوده آزادي ميگويد« :تنها جایي كه بهواسطه آن افراد بهطور
انفرادي يا جمعي مجازند آزادي عمل ديگران را مختل نمايند ،صيانت از خويش است .آيا ميتوان اصل ميل ،را
بهطور جدي در دفاع از آزادي عمل بهكار گرفت ،بر طبق اصل ميل كسي را نبايد مجبور بهبستن كمربند ايمني و
سيگار نكشيدن در محیط عمومي كرد؛ وی میگوید من اصل ميل را بهصورت ذيل ميپذيرم هر كسي بايد آزاد
()39
باشد بهشيوهاي كه خود ميخواهد شاد باشد يا ناشاد باشد تا جایي كه شخص ثالثي را بهخطر نياندازد».
بهنظر پوپر يكي از ويژگيهاي جامعه باز ،در بعد علمي و سياسي دامنهدار بودن نقد و حذف خطاست كه باعث
()40
جامعه آزاد و پويا ميشود .بحث نقادانه غالب ًا بدون نتيجه نهایي خواهد بود و هيچ نوع معيار معين و قطعي براي
()41
قابليت قبول بهنحو موقت وجود ندارد :به عبارت ديگر مرزهاي علم و نقد بسيار سيال هستند .پوپر با اين مطالب،
باز و غيرقطعي بودن نقد و انتقاد علمي در جامعه را نشان ميدهد.
هابرماس نيز شرط رهايي را در باز بودن فضاي انتقاد ميداند و براي نشان دادن اين امر بهبازخواني آثار
ماكسوبر ،ماركس و  ...روي ميآورد .در حاليكه مكتب فرانكفورت بهشيوهای اساس ًا وبري ويژگيهاي اصلي
جامعه مدرن را عقالنيت ابزاري ،شیئی گشتگي ،آگاهي كاذب و از دست رفتن معنا و آزادي ميدانست ،در انديشه
متفكران مكتب فرانكفورت ،فرآيند تمدن دچار چنان شيئي گشتگي ميگردد که نهايت ًا هرگونه پيشرفتي در ماورا
وضعيت موجود ،موجب شكست ميشود .بهنظر آنها در فرآيند ابزاري شدن ،فرآيند ديگري چون روشنگري يا
رهایي بخشي پديد نميآيد هابرماس در بازسازي مكتب فرانكفورت ،ديالكتيك منفي آن مكتب را نقد ميكند كه
منجر بهنفي همه ابعاد مثبت نهادهاي بورژوازي ميشود .هابرماس در مقابل عقالنيت ابزاري ،عقالنيت تفاهمي
()42
كه فرآيندي مثبت و رهاييبخش است را پيش ميكشد ،عقالني شدن در عمل ارتباطي باعث رهايي ميشود.
در حالي كه نسل پيشين رهایي و آزادي را بهمفهوم از خود بيگانگي و بعدها بهمفهوم آزادي از هرگونه تسليم
يا سرسپردگي در برابر اقتدار تلقي ميكردند ،هابرماس ضمن بازسازي نظريه انتقادي ،آزادي را در وضعيت كالمي
()43
ايدهآل جستجو ميكند كه در مورد آن اجماع آزادانه و واقعي يا توافق همگاني وجود داشته باشد .بهاعتقاد هابرماس
تنها نظريه انتقادي است كه ميتواند بهمدد افزايش خودآگاهي تودهها ،آنان را از ماهيت نيروها كه مانع استقالل
عمل و اراده آگاهانه و آزادانه آنان ميگردند ،آگاه ساخته و بدينترتيب زمينههاي الزم براي رهايي و آزادي نوع
()44
بشر را مهيا سازد.
هابرماس در پيگيري انتقادات آباء فرانكفورت ،لبهتيز انتقاد خود را متوجه اين تز محوري ماركس ساخت
كه سرمايهداري ،نيروهاي توليد را آنچنان انقالبي ساخته است كه به ُيمن آن امكان ايجاد جامعهاي فراهم گشته
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است كه در آن افراد بهراحتي و با آزادي خواهند توانست استعدادها و تواناييهاي خاص نوع انسان را بهمنصه
ظهور برسانند .ولي بهعقيده هابرماس خوشبيني تكنولوژيك ماركس موجب ناديده گرفتن امكان استفاده دولت از
ابزار سلطه بر طبيعت جهت در هم كوبيدن هرگونه اعتراضي و مقهور ساختن شخصيت و ذهنيت انساني گرديد.
ماركسيسم بهعنوان يك نظريه رهايي بخش از پي بردن بهاين نكته كه پديده سلطه جزیي ذاتي و الينفك از
()45
برنامه نوگرايي است ،غافل مانده بود.
هابرماس و پوپر هر دو نقد را براي آزادي ميخواهند ،آزادي پوپري بهمعناي ليبرالي آزادي منفي است
كه با شناختشناسي پوپر گرهخورده است و آزادي را در نقد و نفي جزمانديشي و عناصر و افكار توتاليتر ميبيند.
هابرماس خواهان رهاييبخشي در معناي ماركسيستي آن با روش نقد است .نقد هابرماس با مرجع قرار دادن
فيلسوفان و روشنفكران باعث يك نوع مرجع باوري ميشود و تودهها جهت رهايي بهنقد روشنگرانه نياز دارند ولي
نقد پوپر مرجع را رد ميكند.
4ـ پوپر و هابرماس هر دو بين دموكراسي و نقد ارتباط برقرار كردهاند .در جامعه ،دموكراسي زماني شكل
ميگيرد كه زور و انتقاد از هم جدا شده باشد .پوپر در كتاب اصالح يا انقالب در دفاع از دموكراسي در برابر
ماركسيستها ميگويد« :طبيعي است كه در شيوه دموكراسي هر نهادي گاه در دست اين گروه است و گاه در دست
گروهي ديگر ،اين كام ً
ال روشن است لكن اين انديشه كه نهادهاي دموكراسي مدام در دست بورژوازي میباشد
()46
چيزي جز روايتي از افسانه ماركسيستي درباره ديكتاتوري طبقاتي نيست» .من بزرگترين ارزش دموكراسي را در
امكان بحث آزاد و عقالني و تأثير اين بحث در سياست ميبينم و بهشدت مخالف افرادی هستم كه بهخشونت
اعتقاد دارند ،خاصه فاشيستهاكه با ماركسيستها در اين نكته همداستان هستند كه نميتوان بحث كرد و هر دو
بحث انتقادي را درباره موضع خود رد ميكنند .لكن بايد انديشيد كه اين رد كردن چه معنايي دارد ،معنايش اين
()47
است كه بهقدرت رسيدن همان و سركوب همه مخالفان همان ،یعنی رد جامعه باز و پذيرش فلسفه خشونت است.
بحث عقالني و انتقادي براي ما اين روش را ممكن ميسازد كه از فرضيههاي خود انتقاد كنيم و اگر بد بودند،
براندازيم .اين دستاورد بزرگ روش انتقادي است كه امكانپذير ميسازد فرضيههاي نابجا را بشناسيم و محكوم
()48
كنيم .پس انتقاد تند فرضيهها ،جانشين نبردي خشونتآميز براي بقا ميشود .از طرفي بايد تمیيز داد که ميان
انقالب عليه دموكراسي ،از جمله آنچه ماركسيستها فقط دموكراسي صوري قلمدادش ميكنند و انقالب عليه
ديكتاتوري راستين كه متأسفانه بهندرت ميتوان ديكتاتوري را برچينند آرمانهاي انقالبي و حاملهايشان تقريب ًا
همواره قرباني انقالب ميشوند تغييرات مسالمتآميز چيزي بهكلي سواي اين است .تغييرات مسالمتآميز ،فضایي
ميآفرينند كه در آن انتقاد آشكارا از اوضاع موجود اجتماعي با خشونت سركوب نميشود و چهارچوبي بهوجود
()49
ميآورد كه اصالحات بعدي را ممكن ميسازد.
يكي از نكات جالب كتاب «جامعه باز و دشمنان آن» پوپر ،نقد او از نظرات ماركس بر نهادهاي جوامع ليبرال،
از جمله دولت است .بهنظر پوپر ،مباحث ماركس درباره دولت از يك جهت ريشه در بحثهاي ذات باوري نهادي
او در توجه بهكاركرد نهادهاي حقوقي و از طرف ديگر ماهوي است ،بهخاطر اينكه ماركس بهدنبال اصالح نهاد و
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خدمات آنها نيست ،بلكه ميپرسد دولت چيست؟ و خواهان كشف كاركرد ذاتي نهادهاست .اين شيوه استدالل
نتيجهاش آن است كه مبارزه سياسي در چهارچوب نهادهاي حقوقي و سياسي هرگز ممكن نيست در درجه اول
()50
اهميت قرار بگيرند.
با توجه بهاين امر ميتوان گفت بهعلت نگرش تحقيرآميزي كه ماركس نسبت بهقدرت سياسي داشته است،
از پروردن نظريهاي در باب مهمترين وسيله بالقوه بهتر كردن وضع ضعفا غفلت كرده است .اكنون ميبينيم آنچه
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ماركسيستها از سر تحقير نامش را دموكراسي صوري گذاشتهاند ،اين دموكراسي يعني حق مردم براي داوري
درباره حكومت ،يگانه وسيله در دست ما براي حفظ رضايت خويش از آسيب سوءاستفاده از قدرت سياسي است و
تنها راهي است كه فرمانبران ميتوانند مهار فرمانروايان و قدرت اقتصادي را در دست داشته باشند ،پس دموكراسي
()51
سياسي تنها راهحل است.
پوپر ضمن اعتراف بهاين كه عقلگرايي را بدان جهت پذيرفته است كه از زور متنفر میباشد هر چند كه
پذيرش آن متكي بر ايمان غيرعقالني است .پوپر يكي از مباني فكري خشونت را پيوند عمل عقالني با هدف
ميداند و ميگويد :اين نظر كه عمل ما در صورتي عقالني است كه هدفدار باشد يا كارهاي ما در صورتي عقالني
است كه منجر بهتغييرات شود ،روش ناكجاآبادي است و اين تفكر بسيار جذاب بهزور ختم ميشود.
بهنظر پوپر انتخابهاي يوتوپيايي هدفدار ماوراي قدرت نقادي است .ساختن دولت آرماني منجر بهعدم تساهل
و رقابت بين طرفداران و انواع روشهاي ناكجاآباد ميشود .مهندسان يوتوپيا خود را همهچيزدان بهحساب ميآورند
و نقادي جاي خود را بهزور ميدهد .بهجاي ناكجاآباد ،پوپر خواهان اصالح اجتماعي و بهجاي بهشت گمشده
()52
خواهان كم كردن بدبختيها و دردهاي عيني و ملموس است .وی خواهان دموكراسي بهجاي ديكتاتوري و حذف
زور است و براي اين امر در معرفت شناختي خود در علوم اجتماعي ،بهجاي ابطال انقالبي خواهان اصالح است و
روش حذفي علوم تجربي را منجر بهزور ميداند .از طرفي با نقد روششناسي ماركس در مورد نهادهاي حقوقي
براي تأمين جامعه باز و كم كردن عنف و زور و فقر در جامعه خواهان راهحل سياسي است .روشهاي يوتوپيايي،
ناكجاآباد و تاريخي را نقد ميكند و خواهان نقد و اصالح جوامع موجود است.
هابرماس نيز خواهان بستري بهدور از زور جهت گسترش جهان زيست است .وی در تئوري ارتباطي خود
مفهوم «جهان زيست» عرصه روابط سمبليك و ساختهاي نرماتيو و جهان معنا و عمل ارتباطي و تفاهمي و اجماع
و توافق و رابطه ذهن را در مقابل عناصر اصلي سيستم قدرت (زور) و پول قرار ميدهد .فرآيند عقالنيت ابزاري
باعث سلطه سيستم بر جهان زيست ميشود ،بهنظر هابرماس گسترش و استقالل جهان زيست و توسعه آن موجب
()53
رشد توانايي تفاهم و ارتباط ميشود .سالمت جامعه در گرو گسترش توانایي تفاهم است.
بهنظر هابرماس در روند تاريخي عقالني شدن جهان زيست اول جهان نگري اسطورهاي بر انسانها حاكم
بوده است و تمايزات عقالني صورت نگرفته بود .در روند عقالني شدن ،زندگي جامعه حد وسطي است كه با وجود
ارتباطي بودن آيينهاي مذهبي تعيين كننده ارتباط است ،قدرت و كسب آن مبتني بر نگرشي مذهبي بود ،در روند
()54
تاريخي ،اقتدار استدالل برتر يعني عقل مورد توجه قرار ميگيرد و خرد ضامن ارتباط افراد ميشود.

59

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ،11بهار و تابستان 1388

بررسی تطبیقی دیدگاه عقالنیت انتقادی در اندیشههای پوپر و هابرماس

در روند عقالنیت توأم با اخالق گفتمانی ،ارتباطات انساني ،مشاركت اجتماعي ،كشمكشها با استدالل اخالقي
و با توافق زباني صورت ميگيرد .هنجارهاي حاكم بر مشاركتجويان در جامعه آرماني ،كالمي طراحي ميشود.
در وضعيت آرماني هابرماس شبيه وضعيت بيغرض و بيطرف راولز ،برابري حقوق و قدرت ميان مشاركتجويان
حاكم است ،اين تقارن يا برابري بايد چنان باشد كه ساختار قواعد ارتباطي آنان را از هرگونه اجبار دروني يا بيروني
()55
بهاستثناء استدالل برتر حذف كند.
هابرماس در جهت نشان دادن نحوه شكلگيري دموكراسيهاي گفتماني و بهدور از زور ،در كتاب «دگرگونيهاي
ساختار حوزه عمومي» 1بهشرح تاريخ و تحوالت حوزه عمومي ميپردازد .حوزه عمومي در اروپا در راستاي نياز
بورژوازي ،شكل گرفت .نياز طبقه بورژوا بهاطالعات در قالب مجالت سياسي تأمين ميشد هابرماس ضمن اشاره
بهبحثهاي ميان تودهها ،طريقه عمل ارتباطي را در آن دوره نشان ميدهد .بورژوازي سده  19در پيگيري منافع
خود ،بحث عمومي باز و نامحدود را بهمنزله شرط الزم مشروعيت بخشيدن بهكنش سياسي و حكومتي نهادينه
()56
ساخت .در اين دوران بحث عقالني و اعتبار قانون را نه بهاراده شهريار (زور) بلكه بر مبناي استدالل بود .مهمتر
اينكه با وجود نابرابري اجتماعي شركتكنندگان آنچه تكوين يافت ،داوري نقادانه تودهها بود كه از عقل خود
استفاده ميكردند نوعي بحث و جدل انتقادي ـ عقالني شكل گرفت ،اين عموم ،جمعي از نخبگان جامعه بودند و در
()57
نتيجه تمايالت اجتماعي و سياسي خاص خود را داشتند ،اين عموم بهنظر هابرماس سالم و غيرايدئولوژيك بودند.
بهنظر هابرماس در نظام دموكراتيك ،حق مشاركت برابر در فرآيند قانونگذاري تضمين ميشود و قانونگذاري
دموكراتيك نه تنها بهموجب هنجارهاي كلي و عمومي بلكه اهداف و ارزشهاي جمعي را بهاجرا ميگذارد در واقع
اين ميتواند بهمعناي تحميل اهداف و ارزشهاي اكثريت بر اقليت باشد ،از طرفي بهنظر هابرماس در دموكراسي
گفتماني با پذيرش اين نكته كه تصميمات اكثريت پس از استدالل و مناظره باز ميتواند ،خطاپذير باشد ،ميگويد
مشروعيت هر تصميمي بستگي بهاين دارد كه آن تصميم بهعنوان وقفهاي در گفتمان در نظر گرفته شود كه در
«اصل و اساس از سرگرفتني» است .اقليتي كه در شمار از اكثريت كمتر است ،تنها بهاين شرط بهقدرتگيري
()58
اكثريت رضايت ميدهد كه آنها خود در آينده فرصت غلبهبر اكثريت با استدالل بهتر را داشته باشند.
پوپر و هابرماس ،نقد و عقالنيت را يك پروسه دموكراتيك ميدانند كه زور در آن حاكم نباشد ،پوپر با
معرفتشناسي فردگرايي خود خواهان اصالح دموكراتيك بهجاي انقالب خشونتآميز است ،هابرماس نيز با وجود
ديد تاريخي و تكاملي خود ،ضمن بحث از خرد و انتقاد ،خواهان گسترش حوزه نقد در جامعه است كه در آن بحث
و انتقاد جاي زور را بگيرد .پوپر با نقد نگرشهاي پوزيتيويستي و غيرعقالني معطوف بهيوتوپيا و احساسات خواهان
تشبث بهعواطف اقتدارگرا و توتاليتر است ،هابرماس نيز خواهان دموكراسي گفتماني
بحث و انتقاد گفتماني بهجاي ّ
مبتني بر هنجارهاي اخالقي و قانوني مبتني بر عقالنيت ارتباطي و تفاهم است.
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مفهوم عقالنیت و انتقاد برقرار میکنند و بهنتايج مشابه زيادي رسيدهاند .پوپر ،عقالنیت در حوزه علوم اجتماعی
را بر مبنای شرایط و موقعیتها ميسنجید و پایه اصل عقالنیت را شهود و ایمان ميدانست و پذیرش آن را
یک عمل اخالقی میدانست .او با نقد ضدیت عقلگرایان با سنت ،رابطه بین سنت و اسطورهها را مبنایی برای
رشد و تولید علم میداند .هابرماس نيز اصل حاکم بر علمگرایی را مبنی بر شناخت بدون ارزشها نادیده گرفته
و شناخت را یک عمل اجتماعی میداند .پوپر و هابرماس نقد و عقالنیت را با آزادی در ارتباط میبینند .پوپر با
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طرح مفهوم رهایی در اندیشه مارکس معنایی كه از آزادی ارایه میدهد ،آن را نه در رهایی مطلق بلکه در عدم
دخالت در آزادی دیگران معنا میکند .او با رد نظریه مارکس ،وجود دولت حداقل را در جامعه سیاسی برای آزادی
الزم میداند .هابرماس انتقاد را در آگاهیدهی بهتودهها جهت رهایی ضروری دانسته ،ترویج و گسترش آزادی را
در گسترش دموکراسی گفتمانی و دوری از زور در عرصه زبان معنا میکند .در نگاه هابرماس ،مشروعیت جامعه
سیاسی و حکومت اکثریت منوط بهباز بودن فضا ،جهت مباحثه و نقد است .از طرفي بهعلت اينكه در سالهاي
اخير مفاهيمي راديكالي نظير نقد دولت سرمايهداري ،تضاد طبقات و  ...در افكار هابرماس كمرنگ شده و مفاهيمي
همچون حقوق شهروندي و آزاديهاي ليبراليستي در نظريات هابرماس اهميت پيدا كرده او بهپارادايم ليبرال
رسيده است .از مباحث پساليبراليستي مورد توجه هابرماس بهتعريف مباني دولت ـ ملت میرسیم كه او با تعاريف
ملت بهصورت ارگانيكي مخالف است چون كه وحدت ملي خصلت اعتباري خود را بهعنوان ساخت شهروندان
امروزين از دست ميدهد .هابرماس خواهان تعريف ملت مبتني بر اصول مدرن نظير برابري و فردگرايي است كه
نمونه آن قانون اساسي امريكا است .با برجسته شدن تكثر فرهنگي تعاريف ارگانيكي مبتني بر زبان ،نژاد ،دين،
وجهه خود را از دست داده است .هابرماس با توجه بهگسترش اتحاديه اروپا و افزايش اتحادهاي فراملي خواهان
شكلگيري حوزه عمومي جديد و فرهنگ سياسي بر مباني حقوقبشر و دموكراسي است كه از گفتمان پساملي
نشأت ميگيرد .بهنظر هابرماس با روند فعلي جهان ،مباني دولت ملي دموكراتيك نظير حكومت بر خود ،رضايت
در امر حكومت ،نمايندگي حاكميت مردم بهنوعي بهچالش كشيده شده است .بهنظر هابرماس چنانچه شهروندان
آزاد و برابر بخواهند زندگي مشترك خود را بهوسيله قانون موضوعه بهنحو مشروع تنظيم كنند الزمه آن اين است
كه كدام حقوق بنيادي را متقاب ً
ال براي يكديگر بهرسميت بشناسند .هابرماس میگوید :من در اينجا اصلي راكه
بهعنوان پيشفرض ميگيرم آن است كه يك قانون فقط زماني ميتواند مدعي مشروعيت باشد كه تمام كساني
كه از آن تأثير خواهند پذيرفت ،بتوانند ضمن مشاركت در يك گفتگوی عقالني با آن موافقت كرده باشند .ما
بهعنوان كساني كه در يك گفتگو شركت ميكنيم ميخواهيم با اقناع يكديگر درباره يك مسئله خاص از طريق
بحث و احتجاج بهعقيده مشترك برسيم.
بهنظر هابرماس رابطه دروني مطلوب بين حقوقبشر و حاكميت مردمي وجود دارد ،حقوقبشر شرايط الزم
ارتباط و گفتگو براي يك آمادهسازي سياسي معقول را نهادينه ميكند .رابطه دروني بين دموكراسي و حاكميت
قانون بهنظر هابرماس بهگونهاي است كه از يكسو شهروندان تنها وقتي ميتوانند از خود آييني عمومي خود بهنحو
مناسب بهرهبرداري كنند كه بر مبنای خودآييني خصوصي برابر ،از استقالل الزم برخوردار باشند ،آنها از طرفي تنها
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وقتي ميتوانند برابري خود را در برخورداري از خود آييني خصوصي شان تحقق بخشند كه از خودآييني سياسي
خود بهعنوان شهروند بهره مناسب ببرند ،در نتيجه حقوق بنيادي ليبرال و سياسي از يكديگر تفكيكناپذيرند .با
توجه بهدفاعي كه هابرماس از مباني حقوق فردي و شهروندي از طريق گفتگوي انتقادي و عقالني انجام داده
است ،ميشود هابرماس و پوپر را از دو سنت متفاوت بهيك پارادايم واحد يعني ليبراليسم كشاند .با اين حال ليبرال
بودن اين دو باز هم تفاوتهایي دارد كه پوپر با توجه زياد بهدولت حداقل در دفاع از جامعه مدني و كمرنگ شدن
مداخالت دولت ليبرال دموكرات باقي ماند .از طرفي پوپر در ديالوگ خودخواهان اجماع نيست ولي هابرماس
حقوق شهروندي و ايجاد اجتماع چند فرهنگي را بر مبناي اجماع عقالني ميداند .با وجود اين تفاوتها پوپر و
هابرماس هر دو با تأكيد بر عقالنيت انتقادي ،حكومت قانون ،شأن انسان عاقل ،دفاع از دولت سرمايهداري با نقد
سرمايهداري لجامگسيخته بهيك نتيجه واحد يعني ليبراليسم نزديك ميشوند ،ليبراليسمي كه در آن جنبههايي از
سوسيال دموكراسي و عدالت اجتماعي نيز وجود دارد و در آن بهمسائل زيست بومي ،فردگرايي و  ...توجه خاصي
نشان ميدهند .با توجه بهتحوالت اقتصادي و سياسي در سطح جهان ،شاهد رسيدن بهراه سومي هستيم كه در
آرمانهاي ليبرال دموكراسي و سوسيال دموكراسي در گفتمان پساليبراليسم بهطور برجستهاي نمود پيدا كرده است.
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