
یورگــن هابرمــاس )Jurgen Habermas( بــه عنــوان مدافــع پــروژه 
مدرنیتــه، آن را یــک پــروژه شکســت خــورده نمــی دانــد. بلکــه 
معتقــد اســت کــه مدرنیتــه، پــروژه ای در حــال تکویــن اســت. 
او معتقــد اســت کــه مــی تــوان نوعــی اخالقیــات جهــان شــمول 
ــی کــه یــک لبــه ی مدرنیتــه بروکراســی  ایجــاد کــرد. همچنان
اســت. لبــه دیگــر آن مــی توانــد، رهایــی بخشــی و جامعــه ای 
ــا راه کار  ــت ت ــرآن اس ــعی ب ــت س ــن یادداش ــد. در ای ازاد باش
هابرمــاس بــرای رهایــی تشــریح گــردد. تــا مشــخص گــردد کــه 
چگونــه کنــش ارتباطــی مــی توانــد گفــت وگــوی برابــر و ادراک 
متقابــل را ایجــاد کنــد. در نتیجــه مــا بایــد ازیــک طــرف نظریــه 
کنــش ارتباطــی هابرمــاس را در ارتبــاط بــا دیالــوگ هابرمــاس 
ــر  ــس وب ــس و ماک ــی کارل مارک ــیک یعن ــر کالس ــا دو متفک ب
دنبــال کنیــم و از ســویی دیگــر مــا بایــد کتــاب تحــول ســاختار 
ــو  ــق بشــری را در پرت حــوزه عمومــی و کتــاب شــناخت و عالی
 the theory( ــی ــش ارتباط ــاب کن ــاس در کت ــی هابرم ــرح کل ط
ــر  ــه نظ ــه ب ــرا ک ــم. چ ــه کنی of communicative action( مطالع
مــی رســد بحثهــای هابرمــاس در مــورد حــوزه عمومــی، بحــران 
ســرمایه داری و عالیــق بشــری همگــی مقدمــه ای اســت بــرای 
تدویــن نظریــه کنــش ارتباطــی تــا بدیــن طریــق گفــت وگــوی 

برابــر و آزاد ممکــن گــردد. 
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هابرماس و مارکس
 هابرمــاس در عیــن اینکــه مــی خواهــد 
ــعی در  ــا س ــد، ام ــپ بیندیش ــنت چ در س
 Karl( ــاز تفســیر اندیشــه هــای کارل مارکــس ب
Marx( دارد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه 

هابرمــاس اندیشــه مارکــس را فاقــد مایــه هــای انتقــادی 
بدانــد. بلکــه درصــدد اســت جنبــه هــای غیــر علمــی فلســفه 
مارکسیســتی را بزدایــد. بــه اعتقــاد وی، تاریــِخ جامعــه بشــری را 
نمــی تــوان صرفــا در چهارچــوب تنــگ نظرانــه ی تکامــل یــا پیشــرفت 
جبــری اقتصــادی، بــر اســاس مراحــل پنــج گانــه شــیوه هــای مختلــف 
ــا  ــد ت ــی کن ــعی م ــه وی س ــن روســت ک ــود. از ای ــن نم ــدی تبیی تولی
ماتریالیســم تاریخــی را بــه مراحــل کنــش ارتباطــی تبدیــل کنــد. تــا از 

ــا نگرشــی تجربــی بنــا نهــد.  ایــن طریــق نوعــی نظریــه تکاملــی ب
ــوان  ــه عن ــد کار ب ــه نق ــد ب ــی کن ــاس شــروع م ــن راســتا هابرم   در ای
ــاع  ــس، کاِر اجتم ــر مارک ــی. از نظ ــخ تجرب ــفه تاری ــرای فلس ــی ب مبنای
ــا  ــد. ام ــی باش ــوان م ــان از حی ــز انس ــه تمای ــده، وج ــازماندهی ش س
ــد  ــودی بودن ــتین موج ــا نخس ــان ه ــه انس ــت ک ــد اس ــاس معتق هابرم
ــواده کــه مســتلزم هنجارهــای  ــر خان کــه ســاختار اجتماعــی مبتنــی ب
ــاس  ــر هابرم ــد. از نظ ــیس کردن ــد را تاس ــی باش ــان م ــی و زب اجتماع
گرچــه کار مقــدم بــر زبــان بــوده اســت ولــی کار و زبــان را نمــی تــوان 
بــه یکدیگــر فروکاســت. از نظــر هابرمــاس فرهنــگ دارای منطــق درونــی 
خــود مــی باشــد و صرفــا روبنــای اقتصــاد نیســت. هابرمــاس در دیالــوگ 
ــه هــای فلســفی  ــا پای ــان توجــه دارد. ت ــه زب ــا کارل مارکــس ب خــود ب
نظریــه کنــش ارتباطــی را کــه مبتنــی بــر زبــان مــی باشــد، بنــا نهــد. 



هابرماس و ماکس وبر
ــان  ــی شــدن جه ــوم عقالن ــد در مفه ــر )Max weber( را بای ــاس و وب ــی هابرم محــل تالق
جســت وجــو کــرد. از نظــر وبــر عقالنیــت مــدرن بــا افــزون زدایــی شــروع مــی شــود و 
در انتهــا بــه نوعــی قفــس آهنیــن تبدیــل مــی گــردد. قفــس آهنیــن یــا همــان جنبــه 
منفــی عقالنیــت مــدرن، عقالنیــت ابــزاری متکــی بــر زور، ســلطه، قــدرت و ثــروت مــی 
باشــد. از نظــر وبــر عقالنــی شــدن دیگــر فرهنگــی نیســت. بلکــه الزامــات دولــت و اقتصــاد 
آن را بــه پیــش مــی رانــد. امــا از نظــر هابرمــاس کنــش عقالنــی دارای دو وجــه اســت: 
هــم عقالنیــت ابــزاری را در بــر مــی گیــرد و هــم عقالنیــت ارتباطــی را. تفــاوت وبــر بــا 

هابرمــاس در یــک کلمــه خالصــه مــی شــود: یــاس. 
در حالــی کــه وبــر آینــده تیــره ای را بــرای ســرمایه داری مــدرن پیــش بینــی مــی کنــد، 
هابرمــاس مدرنیتــه را فراینــدی ناتمــام مــی دانــد کــه بــا احیــای زیســت جهــان، امــکان 
رهایــی ایجــاد خواهــد شــد. از نظــر هابرمــاس خــرد ابــزاری فــی نفســه مشــکلی نــدارد 
و بــه ســلطه منتهــی نمــی شــود بلکــه مشــکل ایــن جــا اســت کــه بــر ســایر شــکلهای 

دانــش اولویــت پیــدا کــرده اســت. 

تحول حوزه عمومی و بحران جامعه سرمایه داری

 در کتــاب دگرگونــی ســاختاری حــوزه عمومــی، حــوزه عمومــی در معنــای کلــی 

ــاز و  ــه منظــور مشــارکت در مباحــث ب ــراد ب خــود عرصــه ای اســت کــه در آن اف

علنــی گردهــم آینــد. امــا بــه معنــای تاریخــی حــوزه عمومــِی فرهنگــی بــه عنــوان 

ــه  ــه ن ــی شــود. ک ــر م ــی ظاه ــدرت عموم ــق خصوصــی و ق ــان عالی میانجــی، می

تحــت ســلطه خارجــی قــرار داشــته و نــه دارای روابــط قــدرت درونــی اســت. بلکــه 

ــدرن حــوزه عمومــی تحــت  ــا در دوره م ــد. ام ــو تبعیــت مــی کن از اصــول گفتوگ

نفــوذ حــوزه فنــی و دولــت قــرار مــی گیــرد. کــه هابرمــاس از آن بــا عناوینــی چــون 

ــی  ــط عمومــی و سیاســت حزب ــی رواب ــاره، فعالیتهــای تبلیغات ــی شــدن دوب فئودال

یــاد مــی کنــد. 

ــی  ــزه اســت. یعن ــژه دارد، بحــران انگی ــز وی ــاس روی آن تمرک ــه هابرم ــی ک بحران

ــه ســمت  ــت اقتصــادی و اخــالق کار از بیــن مــی رود چــرا کــه کار ب انگیــزه رقاب

ش مــی رود. یعنــی دولتهــا بــر همــه 
بروکراســی فزاینــده و در نتیجــه روزمرگــی پیــ

عرصــه هــای حیــات اجتماعــی تســلط مــی یابنــد و فرقــی بیــن امــور فنــی و امــور 

عمومــی باقــی نمــی مانــد. دولتهــا فکــر مــی کننــد کــه همــه ی مســایل را بایــد 

ــی  ــوزه عموم ــزاری در ح ــرد اب ــوذ خ ــد. نف ــل کنن ــان ح ــان و متخصص کارشناس

زیســت جهــان را اســتعمار مــی کنــد. 



 Knowledge and Human(انســانی عالیــق  و  شــناخت 
 )Interests

از نظــر هابرمــاس دانــش هــا بــر عالیــق شــناختی 
اســتوار انــد. کار باعــث ایجــاد عالقــه فنــی بــه چیرگــی 
ــی  ــدن م ــع ش ــرای منتف ــرل آن ب ــت و کنت ــر طبیع ب
ــی  ــوم تجرب ــه باعــث شــکل گیــری عل ــن عالق شــود. ای
مــی گــردد. زبــان نیــز در کنــار کار باعــث تغییــر محیــط 
ــزد  ــر مــی انگی ــی را ب ــه ی عمل ــان عالق مــی گــردد. زب
کــه علــوم انســانی از نتایــج آن مــی باشــد. علــوم انســانی 
ــانها و  ــل انس ــش متقاب ــی کن ــی، یعن ــش ارتباط ــه کن ب
ــه ی  ــن عالق ــردازد و همی ــی پ ــا، م ــش ه ــیر کن تفس
عملــی اســت کــه عالقــه ی بــه رهایــی بخشــی را در مــا 
فعــال مــی کنــد کــه در نهایــت منجــر بــه شــکل گیــری 
علــوم انتقــادی مــی گــردد. علــوم انتقــادی بــه مــا یــاد 
ــی  ــاختارهای اجتماع ــیله س ــه وس ــا ب ــود ت ــی ش اور م
ــن  ــیم. ای ــران نباش ــت دیگ ــت دس ــویم و آل ــراه نش گم
ــکاوی عمــل مــی کننــد، یعنــی  ــم روان ــوم ماننــد عل عل
ــا  ــه م ــرده و ب ــوش زد ک ــه بیمارگ ــوداگاه را ب ــور ناخ ام
مــی گوینــد کــه کنــش متقابــل منحــرف شــده اســت و 

ــه.  ــن رفت ــی از بی مشــارکت همگان

کنش ارتباطی و امکان آزادی 
کنش ارتباطی است که هابرماس را امیدوار 
به وضع علم اخالق جهان شمول کرده است. 
اخالقیاتی که تحمیل نشده است. این نوع 
از اخالق متکی بر سنت نیست. بلکه دارای 
زمینه عقالنی و بحث عقالنی آزاد است. از 
نظر هابرماس همین عقالنیت جهان شمول 
است  وگو(  گفت  مطلوب  کمال  )وضعیت 
که می تواند مبنای انتقاد باشد و در نهایت 
موجب رهایی گردد. برخی چون لیوتار انتقاد 
می کنند که امیدواری هابرماس به رهایی 
واهی بوده و از این منظر ادعاهای هابرماس 
ماند.  می  روشنگری  فیلسوفان  به  بیشتر 
زبانی  بازی های  ناهمگنی  به  معتقد  لیوتار 
بوده و اجماع و مشروعیت را مانع ناهمگنی 
لیوتار  که  باید گفت  امادر جواب  داند.  می 
غافل از این است که هابرماس عالوه بر این 
بعد  بیان در  اصول  از  سطح متغیر تجربی، 
زبان  خود  ذاتی  که  کند  می  صحبت  کلی 
کالمی  وضعیت  بالفعل  تجویزات  نه  و  اند 
همه  در  بلکه  نیست  ذهن  ساخته  آرمانی، 
روابط گفتاری مندرج است. در این معناست 
است  واقع  خالف  از  تصویری  حقیقت،  که 

نقد  را  واقعیت  آن  اساس  بر  توان  می  که 
ذهنی  تک  محصولی  حقیقت  یعنی  کرد. 
نیست. بلکه بین االذهانی است. که در عمِل 
پس  یابد.  می  ظهور  مخدوش  غیر  کالمِی 
باید گفت که نظریه هابرماس آرمانخواهانه 
است. یعنی از یک نظرآسیبهای ارتباطی را 
در تاریخ نمایان کرده و از آن انتقاد می کند 
و از طرفی دیگر وضعیتی بالقوه را در نظر 
می گیرد که گفت وگوی آزاد درآن صورت 

پذیر است. 


