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 تهیکنش ارتباطی و پروژه ناتمام مدرن ،هابرماس

 حمید رزاقی                                                        

 طرح مسئله

جهان   گذرد، عامل تهديدكننده  مي 1داري  نظام سرمايه  ظرف چند قرن اخير كه از ظهور و توسعه

 4ولت و جامعه بوده است. عملد 3سازي  اقتصادي و در پي آن عقلي 2سازي  مدرن تاكيد بر بشري،

ها درعين حال كه   نوع انسان حكايت دارد. اين قابليت  هاي فزاينده  انساني در اين دوران از قابليت

اما نيروهاي  است،  داشتهعرضه  لحاظ بهبود زندگي و رفاه بشر هاي مادي فراواني را بهورددستا

آثار و تبعات آن بر پيكر انسان و جوامع بشري وارد شده و  گرد آورده كه  نيز را مخرب و مهيبي

رشد نيروهاي مولد رشد نيروهاي  عاجز و درمانده ساخته است.به طور فزآينده  را  جامعه بشري

ما را با قدرت  سوكه از هر  هشد 5نيروهايي در جامعه بشري برساخته مخرب را در پي داشته است.

ن به محاصره گرفته و آدمي را مقهور و تهي كرده است. قدرت سازندگي انسان ناتواني او شا  اهريمني

خود ساخته بيش از پيش، خود ويرانگر، طبيعت   را رقم زده است. بشريت از اين قدرت عقالني شده

 گر گشته است. ويران  گر و زمين ويران

   يدايي طبقات اجتماعي جديد، بشريت و پ 7و به دنبال آن عصر روشنگري 6با طلوع عصر نوزايي   

مدرن اميدوار بود با مدد عقل و دانش به آزادي، عدالت، صلح، امنيت و رفاه و خوشبختي دست يابد. 

دادند   وا با فردگرايي فرد خصوصي و اقتصاد بازار آزاد نويد بهروزي انسان را سر ميژروشنفكران بور

جو و  جديد در پرولتارياي منجي جست  ست نظام سلطهو روشنفكران كمونيسم، رهايي بشر را از د

گذشت، نه تنها بشارت روشنگري ميسر نگرديد،   كردند. اما هر چه از عمر اين نظم جديد مي  مي
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تري به خود گرفت. از  اواخر قرن نوزدهم و به   ها و مصائب بشري ابعاد و تبعات تازه  بلكه رنج

، شكست 33ي  با وقوع جنگ جهاني اول، ركود اقتصادي دهه سوويژه از آغاز قرن بيستم به اين 

  هاي آدم  انقالبات كارگري در اروپا، ظهور فاشيسم و برآمدن جنگ جهاني دوم و برپايي كارخانه

گر سوسياليسم   و سركوب 1خواه  چنين به قدرت رسيدن نظام تماميت سوزي آلمان هيتلري و هم

آن و تهيدستان در و مرگ تدريجي  ) كوالگ ها(اريهاي كار اجب دولتي شوروي و اردوگاه

هاي دمكراتيك تمدن ليبرال رو به سستي و زوال نهاد،   هم ارزش  سرخوردگي از كمونيسم روسي،

سان   وال رفت. بدينئسوسياليستي به زير س  هاي برابري خواهانه  ( و هم آرمان16211362 )سيدمن،

نساني به زخم چركيني تبديل شد، زخمي كه پوست و گوشت انداز مدرنيته و آمال و آرزوهاي ا  چشم

 خورد.  و جان و روان آدمي را مثل خوره مي

مدرن   جامعهجدي دست به نقد  فرانكفورت چنين اوضاع و احوالي بود كه مكتب انتقادي  در ميانه   

 مسئله   منزلهكشي اقتصادي به   حاصل از عقالنيت و تفكر تكنوكراتيك را به جاي بهره  زد و سلطه

 ،2(. به نظر آدرنو و هوركهايمر فرآيند عقالنيت ابزاري23211363مطرح كرد)ريتزر، حاد جهان امروز 

  نيل به هدف و كارايي تاكيد دارد، دهي بوركراتيك جامعه كه بر وسيله ساالري و سازمان  علم و فن

است كه به روي عقالنيت  3خردي كرده است. رسالت عقالنيت انتقادي  جهان مدرن را غرق در بي

گري آن را كه خدمت به نيروهاي سلطه است، برمال سازد.   ابزاري نورافكن انداخته و هدف سركوب

مانند عدالت، صلح و خوشبيني است  يعقالنيت انتقادي با توسل به معيارهاي ارزش غايي و روشنگر

پيش  4بخش  خرد وجهي رهايي جاست كه سازد. در اين داري را روشن مي كه ماهيت جامعه سرمايه

  (. 384 -1385 1363  رو دارد)ريتزر،

خردي، ترس و   بسياري از انديشمندان انتقادي چنان در جامعه مدرن حاكميت عدم بلوغ، توهم، بي   

 ديدند كه دست آخر براي آن چيزي جز انحطاط و سير قهقرايي تصور نمي  وحشت و بربريت را مي

  آغازين  شبينيروشنگري و رهايي به شكست كامل رسيده است و اين چنين خوكردند. به باور آنان  
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قرن  73و  63  (. بدين سان در دهه 277-1286 1362آنان نااميدي پاياني را در پي داشت )شرت، 

جامعه نسبت به نقد آنان از مدرنيته  ناديده شمردن گذشته در اثر نااميد انگاري درون مكتب انتقادي و 

 تب تا حدودي به حاشيه رانده شد.، اين مك

دوباره زنده   ها دغدغه  از اعضاي متاخر مكتب فرانكفورت در همان سال 1رگن هابرماسيواما 

اي بود   هابرماس در زمانه  كردن پروژه روشنگري و دانش انتقادي را در ذهن داشت. پرورش انديشه

جنگ در حال بازسازي دمكراتيك بود و كه جنگ جهاني دوم به پايان رسيده بود و آلمان پس از 

اقتصاد غرب نيز رونق گرفته بود و اعتراضات دانشجويي دهة شصت، اروپا را فراگرفته بود. شرايط 

سزايي در خوشبيني توام با احتياط وي ه داري در آن قرار گرفته بود، نقش ب  اي كه دنياي سرمايه  تازه

(. هابرماس در حالي كه نااميدانه 16511362دمن، پيشرفت و روياي روشنگري داشت )سي  درباره

در پي تبديل آن به طرح اميد است. وي با وفاداري به برنامه اما   گر جهان مدرن است،  ه نظار

(. 43611362 تويت و باتامور،وكند )آ 2يزخواهد امكانات سركوب شده رهايي را بازسا  روشنگري مي

داري   در جامعه سرمايه 3گون  است كه گذر از وضعيت شي ينويناو در حقيقت به دنبال يافتن محمل 

يريه1 اشكال باز توليد اجتماعي ميسر شود)بش  پذير سازد و آزادسازي ظرفيت عقل از سلطه  را امكان

گذارد كه   تمام خود اين پرسش اساسي را به ميان مينادر طرح پروژه  (. هابرماس212و223، 1376

 13631 ،)ريتزر ؟لط عقالنيت ابزاري گام در دنياي اجتماعي بهتر نهادرغم تس توان علي  چگونه مي

 ميرهيافتي  و با چه ؟مند است  در اين راه جامعه بشري از چه ذخاير و مواهبي بهره .(26و  752

هابرماس در اين راه نقد  ؟اجتماعي به كار گرفت 5و تكامل 4توان اين ذخاير را در راستاي پيشرفت 

 رود.  سازد و اول به سراغ ماركس مي كند و مي مي

 6نقد درونی مارکس و پیدايش نظريه کنش ارتباطی

                                                           
1
 - Habermas Jurgen 

2
 - Reconstructive 

3
 - Refication 

4
 - Development 

5
 - Evoluction 

6
 - Communicative action 



4 
 

دهد.  انديشي تاريخ قرار مي  كند و هدفش را بازسازي مادي  هابرماس كارش را با ماركس آغاز مي    

س هاي انساني است. مارك  ها و فعاليت  شروع ماركس ظرفيت بشري يعني استعدادها، توانايي  نقطه

كند. اما هابرماس ظرفيت سازنده  هاي توليدي خالصه مي  ظرفيت بشري را در كار خالق و فعاليت

بيند   ( و هم در كنش ارتباطي )كنش متقابل( مي1نوع انسان را هم در كار )كنش معقول و هدفدار

 (. 21111363)ريتزر، 

ها با يكديگر كه از طريق   كنش ارتباطي چيست؟ همان توانايي و ظرفيت ارتباط و تعامل انسان

اي برخوردار است و ما به كمك   اي از قواعد و ساختارهاي پايه  زبان ميسر است. زبان در هر جامعه

توانيم همديگر را بفهميم و به هم بفهمانيم. جهان را، همديگر را و زندگي اجتماعي را به   آن مي

 مان را شادي كنيم. با كمك آن است كه مسائلكمك زبان معنا كرده و اين معنا را براي يكديگر بازگو 

  مان را و در يك كالم زندگي اجتماعي را با هم در ميان مي  را، اهداف مان هاي  مان را، غم هاي 

(. پس ظرفيت و قابليت بشري دو نوع است. يكي برخورداري انسان از 811362گذاريم)هابرماس، 

 و كنش ارتباطي 3مندي انسان از عقالنيت ارتباطي  هو ديگري بهر 2مند و كنش ابزاري عقالنيت هدف

هابرماس بر ارتباط تاكيد دارد. ماركس بر تاثير  ،كند   بر كار تكيه مي سمارك كه يدر حال  .زباني

و  4ريفحگذارد و خواهان دنيايي است كه كار از ت  داري بر كار انگشت مي  مخرب ساختار سرمايه

هابرماس اما بر نحوه تخريب ساختار  . امل كار آدمي شكوفا شودبيگانگي رهايي يابد و خالقيت ك

جامعه مدرن بر ارتباط و كنش انساني متمركز است و خواهان دنيايي است كه از ارتباط و كنش 

ماركس است و   تحريف شده و جعل معاني رها باشد. كار خالق و خود شكوفا هدف پروژه مدرنيته

(. به نظر هابرماس حل 363، 766،364 13631ريتزر،تمام هابرماس )ارتباط آزاد و باز هدف پروژه نا

تحريف ارتباط است. به بيان ديگر راه حل مسئله عقالنيت   مسئله بيگانگي كار در گرو حل مسئله

ارتباطي نهفته است. بدين ترتيب وي در پرتو نظريه كنش معقول و هدفدار در عقالنيت كنش كنش 

گذارد و در بستر آن جامعيت دو وجهي عقل   ارزش كار ماركس مي  ريهارتباطي گام در بازسازي نظ

 دهد.  انداز هنجاربخش نوپديد و رهگشا را پيش روي مدرنيته قرار مي  نشاند و چشم  را به كرسي مي
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 )پیشرفت نظريه کنش ارتباطی( 2و نظام 1جهان زندگی

كنش   نظريه»اثر سترگ خود گراي تمام عيار است. او در   هابرماس يك متفكر بزرگ تلفيق

، چجامعه مدرن مانند وبر، ماركس، لوكا  شناسي درباره  با نقد عقل و خرد پيشينيان جامعه« ارتباطي

هاي گذشته   گرايي امريكايي دست به بازسازي انديشه  آدرنو، هوركهايمر، پارسونز، ميد و مصلحت

شناسي به او اين   جامعه  هاي گذشته  با انديشه هابرماس 3 گوي نقادانهزند. گفت  با تعامالت روشمند مي

ع يجمتكرده و در پيكري واحد  4ها را در قامتي جديد تركيب هاي آن  دهد كه نظريه  امكان را مي

هاي جامعه  تر آسيب  تر و همه جانبه  نمايد و حاصل اين عقالنيت تلفيقي را در خدمت نقد عميق

 (. 5، 13، 118 1362مدرن و در راستاي تداوم پروژه ناتمام اميد قرار دهد )هابرماس، 

كنش ارتباطي سه هدف مرتبط به هم را فرا روي خود قرار داده است. نخست   وي در كتاب نظريه

علوم  هاي ذهن باورانه در فلسفه و پردازش مفهومي از عقالنيت كه ديگر متكي به پيش فرض

هاي فردگرايانه دوري گزيند. دوم مفهومي دو وجهي از جامعه به   اجتماعي مدرن نباشد و از انگاره

هاي زيست جهان و نظام را در يكديگر ادغام كرده باشد و سوم اين كه با   دست دهد كه پارادايم

پيشنهاد براي اصالح هاي مدرنيته حاوي   اي انتقادي به مدرنيته بپردازد كه ضمن تحليل آسيب  نظريه

اول و دوم امكانات الزم را جهت  اهداف (. تحقق5،4 ،665 ،761 ،784،783 روشنگري باشد)همان،

رابطه و  كند. اين مقاله بيشتر   ، مهيا ميروشنگري است  دستيابي به هدف سوم كه همان ترميم پروژه

درنيته و اصالح روشنگري( نسبت ميان هدف دوم )كنش ارتباطي( و هدف سوم )پروژه نيمه تمام م

 قرار داده است. موضوع كار خود 

نگرد1 جهان زندگي و   كند و آن را به دو شيوه متفاوت مي هابرماس ابتدا از مفهوم جامعه آغاز مي

كند.به نظر شوتس   (. وي مفهوم زيست جهان را از آلفرد شوتس اقتباس مي1348 1386 نظام)نوذري،

دهد. اما هابرماس  ها روي مي  اي است كه در ميان ذهنيت  وزمرهزيست جهان آن جهان زندگي ر

(. هابرماس جهان زندگي 22311362پردازد)ريتزر،   بيشتر به ارتباط ميان شخصي در زيست جهان مي
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  گيرد. به طوري كه وقوع كنش ارتباطي را مي  و كنش ارتباطي را به عنوان مفاهيم مكمل در نظر مي

جهان زندگي محل متعالي است كه »گويد1  ميدر اين باره  ماسديد. هابرتوان در جهان زندگي 

كند و  ها با جهان تطبيق مي كنند، سخن آن  كنند و اينكه متقابالَ ادعا مي  گوينده و شنونده مالقات مي

به توافق  وشان را حل و فصل كنند  توانند ادعاي اعتبار را نقد و تصديق كنند و مخالفت  كه مي اين

از طريق كنش ارتباطي « زمينه ساز فرآيندهاي نيل به تفاهم»(. جهان زندگي 1717 1363)ريتزر،« ندبرس

هاي ناگفته درباره فهم و درك متقابل است كه  فرض  است. جهان زندگي شامل طيف وسيعي از پيش

نابراين نزد (. ب1718 1363بايد وجود داشته باشد و متقابالَ درك شود، تا ارتباط برقرار گردد)همان، 

ارتباط است و به لحاظ آرماني، آن ارتباطي خصلت باز و آزاد دارد  وقوعهابرماس زيست جهان جاي 

كه به دور از هرگونه سلطه است. ارتباط باز و آزاد به معناي عقالني شدن ارتباط درون جهان زندگي 

  د، به لحاظ عقالني ترغيب ميپردازن  هايي كه با يكديگر به كنش متقابل مي است. به لحاظ آرماني آن

در اين موقعيت  نيهاي عقال شوند تا ارتباط باز و آزاد برقرار كنند و به فهم متقابل برسند. روش

گوي باز و آزاد آن تشود. بدين معني كه در اين گف  ه ميبه كار گرفت 1آرماني براي رسيدن به اجماع

ين بيان را عرضه تر  شواهد و متقاعد كننده ترين استدالل، بيشترين شود كه قوي وضعيتي موفق مي

 برمي و اعتبار اجماعي شود. پس حقيقت از اجماع  حقيقت پديدار مي 2گوي اجماعيكند. از اين گفت

گوي تعاملي به مثابه ذخيره اساسي و (. در اينجا كنش ارتباطي و گفت223و227، 1362خيزد)ريتزر1  

 ابرماس با آن كار دارد.شود كه ه  نهفته در جامعه بشري معرفي مي

به چهار ادعاي ارتباط  ؛كنند  با يكديگر ارتباط برقرار ميكه مردم گوي باز و آزاد در حالي در گفت

به نظر هابرماس هيچ انگيزه  .6و صميميت 5، صحت اخالقي4، حقيقت3پذيري  هم توجه دارند. فهم

گو شود. به بيان ديگر بحث باز مانع گفتز مالحظات بيروني نبايد سركوفته يا خودفريبي ناشي ا درونيِ

به دور از تهديد يا تطميع  ،آورد  گو را فراهم ميطرفين گفت« ادعاي اعتباري»كه  و آزاد ضمن آن

سازي است.   منصفانه، اخالقي و شرافتمندانه است. اقناعي و مجاب كه است. بحث و گفتگويي
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گو تنها (. هدف اين گفت162-165 13631،حاصلش دستيابي به حقيقت اجماعي است. )اليوت و ترنر

هايي به  گيري  كه چه تصميم گيرد و اين  هاي اخالقي را هم دربر مي  تحليل واقعيت نيست. بلكه جنبه

زيست  ،(.  بنابراين در يك وضعيت آرماني165نفع و صالح عرصه عمومي و همگاني است )همان1 

  سازد كه در آن مشاركت  جهان براي فرآيندهاي كنش معطوف به حصول تفاهم، افقي را فراهم مي

ك، يا در جهان ذهني معيني به كنندگان درباره چيزهايي در جهان عيني، در جهان اجتماعي مشتر

 (. 1156 1362رسند )هابرماس،   پردازند و به توافق مي  گو ميگفت

و  1و مشاركتي است كه به طور مداوم علم رهايي بخش بازانديشي گوييدر دموكراسي گفت

گيرد. بدين سان عقل و خرد ارتباطي  شود و راهنماي پراكسيس و عمل جامعه قرار مي  بازشناسي مي

در جهان زندگي توان بازتعريف و بازانديشي خود را دارد و فرآيند رهايي بخش عقل ارتباطي از 

شود، به طوري كه   در وضعيت آرماني ميسر مي 2گوييكنش متقابل گفتتباط روشنگرانه و طريق ار

، 1121 1385شود )حميد،  سازي جامعه مدرن مي گرايانه وارد فرآيند عقالني  موضع اخالقي و اصالح

توان ديد. عقل و كنش   ناتمام مدرنيته را نزد هابرماس مي پروژه پي گيري(. در اينجا نيز 65، 134

 ند مدرنيته را نجات دهد و اميد و روشنگري را مدام زنده نگه دارد.توا  ارتباطي مي

ريشه در زيست جهان دارد ولي به مرور خصوصيات مختص به خود را پيدا چيست؟ نظام   3منظا

شود و  كند و با تكاملش و با تفكيك كاركردي هر چه بيشتر از زيست جهان دور و دورتر مي  مي

هايي چون   ، متشكل از خرده نظام(. نظام1544،543 1362)هابرماس،  كند  بيروني پيدا مي  جنبه

تر   هايي عقالني اي و امثالهم است. هر چه چنين خرده نظام  اد، دولت، نظام قضايي و نظام رسانهتصقا

كنند، كه جهان زندگي را به كنترل خود   شوند، توانايي و قدرت بيشتري پيدا مي مي تر   شده و پيچيده

(. هر چه نظام و ساختارهايش بيشتر تفكيك شده و 71811363شوند )ريتزر،  چيرهو بر آن  درآورده

ن زيست دروو به  كنند تر شوند و بر جهان زندگي احاطه و نظارتي بيشتري پيدا  خودكفا و پيچيده

سازي   جهان نفوذ تحميلي بيشتري خواهند داشت و در جهت محدود كردن كنش ارتباطي و ضعيف

(. نظام اقتصادي و نظام سياسي با 22711362گو ميان كنشگران عمل خواهند كرد)ريتزر، فتبحث و گ
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3
 - System 



8 
 

. نظام مي كندكراسي زده بوربه ميان جهان زندگي رفته و زندگي را پول زده و  ،ميانجي پول و قدرت

آورند و   و خرده ساختارهايش با در ميان گرفتن جهان زندگي، آن را به محيط خارجي خود در مي

كرده و  رمقهاي هنجارين و اخالقي را بي   عناصر زيست جهان را مانند فرهنگ، شخصيت و بستگي

، از 3شدگي  ، شي2زدايي  شخصيت 1زيست جهان را دچار انسان زدايي ،خشكانند. اين وضعيت  مي

(. اين 665، 667،666، 712، 1716 1362كند)هابرماس،  سازي فرهنگي مي  دست رفتن معنا و مسكين

به وسيله نظام است كه در آن با تسلط « 4مستعمره شدن زيست جهان»وند به تعبير هابرماس ر

عقالنيت ابزاري نظام بر عقالنيت ارتباطي زيست جهان، كنش ارتباطي فلج شده و روابط انساني، 

 (. 72311363است )ريتزر،  سازي شده اخالقي، فرهنگي و اجتماعي وارونه

 سازمان در نظام سرمايه داري نيز به مسئله« عمومي  ساختاري حوزه  دگرگوني»هابرماس در كتاب 

هاي   يافته، شركت  دولت سازمان اين ، داري سازمان يافته سرمايه  پرداخته است. به نظر وي در جامعه

افكار  هستند كه هاي سازمان يافته تجاري سازمان يافته، احزاب سياسي سازمان يافته و رسانه -صنعتي

داري  و براساس منافع كلي و يا مشخص نظام سرمايه مي كننددهي   عمومي را سازماندهي و جهت

يافته   داري سازمان آورند. نظام سرمايه را به تسخير خود در مي 6عمومي  هم حوزه و 5هم جامعه مدني

(.  287-1337 1362 اين چنين جامعه را فتح كرده و در راستاي منافع خود قرار داده است )هابرماس،

(. در 34611386قرار گرفته است )نوذري،  7ريخت شدنكژاي كه به طور مداوم در معرض   جامعه

شان   مدني متشكل از افراد خصوصي، مسائل  داري ليبرال قرن هجدهم جامعه  صورتي كه در سرمايه

گذاري  بر دولت، قانون جا گوي آزاد و انتقادي به عرصه عمومي برده و در آنرا از طريق بحث و گفت

قدرت بر   گذاشتند و تا جايي كه امكان داشت، جلوي سيطره  و تصميمات هيات حاكمه تاثير مي

گرفتند و حتي به ميزان قابل توجهي بر دولت چه در وجوه اجرايي و چه در   جامعه مدني را مي

داري ليبرال قرن هجده،  هكردند. در واقع در سرماي  وجوه قانوني و قضايي اعمال نظر و نظارت مي
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گشت و توان آن را   حوزه عمومي حائلي بين جامعه مدني و دولت بود و از جامعه مدني پديدار مي

جا نيز هابرماس بر  (. در اين58 -166 1362كه از جامعه مدني محافظت كند )هابرماس،  داشت

رن هجده تا حدودي بر جاي جامعه مدني و عرصه عمومي كه از عصر بورژوازي ق  ذخيره باقي مانده

مانده است، اما در افقي نوين تاكيد دارد. افقي كه جامعه مدني و عرصه عمومي را به آرمان شهر عقل 

مسلماَ اين آرمان شهر عقل كه در روشنگري »گويد1   بورژوايي تقليل ندهد. هابرماس در اين باره مي

كه  رژوايي در تناقض بوده است و چنانساخته شده است، همواره سرسختانه با واقعيت زندگي بو

كه هرگز يك تخيل صرف نبوده است. اين آرمان  معلوم شد يك ايدئولوژي بورژوايي است، ضمن آن

 شهر يك توهم عيني بوده است كه از ساختارهاي زيست جهان انفكاك يافته برخاست، زيست جهان

ا اين حال در مسير عقالنيت پيش رفته هايي كه مطمئناَ به لحاظ ويژگي طبقاتي محدود بوده است، ب

هابرماس را به آرمان شهر عقل بورژوايي كه   (.  در اينجا نقد روشنگرانه71811362)هابرماس، « است

 بينيم. زاري توسعه يافته است، ميبر وجه عقالنيت اب

 کنش ارتباطی ذخیره رهايی جامعه مدرن

يافته مانند بحران عقالنيت، بحران   داري سازمان  سرمايه  هابرماس با كنكاش و طرح مسايل جامعه

زندگي، در جهان  گونظام بر جهان زندگي، تحريف كنش ارتباطي، ضعف گفت  ، سيطره 1مشروعيت

عرصه عمومي بي قدرتي  شدگي جامعه مدني و   زيست جهان، نحيف زدگي  زدگي و بوركراتيك  پول

مدرن را عيان كرده   هاي جامعه  رده و عميق آسيبسازي فرهنگي توانسته است به طور گست  و مسكين

ماند و به دنبال آن است ضمن شناسايي   و به طرح نااميدي بپردازد. اما او در اين نقطه باقي نمي

ذخاير مادي و معنوي جامعه بشري كه محصول صدها و هزاران سال تالش آدمي است، طرح اميد 

كند. او  فاصله گرفته و به سوي ديالكتيك مثبت حركت مي بيافريند. او در اين جا از ديالكتيك منفي

جهان زندگي از طريق توانش  و نظام  نجات مدرنيته را در پرداختن به كنش ارتباطي و دگرگوني رابطه

؛ و جهان زندگي نهفته استكند. عقالنيت و توانش ارتباطي كه در سرشت انسان  جو ميجست 2ارتباطي

تجدد فرهنگي دارد )هابرماس،   را جهت توسعه نسان گرايانهظرفيت جامعه پذيري اخالق ا؛ است
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يابد،  (. در اين ظرفيت رهايي بخش، خرد نه تنها به عقل ابزاري تقليل نمي8، 773، 772و 1774 1362

گردد، كه توان آن را دارد عقل ابزاري را سر جاي   بلكه عقل ارتباطي در بطن جهان زندگي كشف مي

تفهمي در جهان زندگي  -ارتباطيبس عميق و وسيع شود. فراخناهايي  مند هخود نشانده و از آن بهر

اي مصون مانده است. ساختارهاي آگاهي مشترك  هاي توده  موجود است كه از دسترس نظام و رسانه

نش اخالقي و عملي وسيعي از جهان زندگي و ذخاير معرفتي در قالب دانش تجربي و بي در گستره

به كار برد. ساختارهاي مستقل ارتباطي درون  ها را براي مقاصد جامعوي آن تواناند كه مي  موجود

اي مبتني بر  هاي توده  پردازند. دموكراسي  امان به نقد نظام مي اند كه بي  چنان فعال جهان زندگي هم

 ولي نيروهاي ،اند بر كنش ارتباطي تاثير نامطلوب بگذارند  كه تا حدودي توانسته رفاه عامه با اين

چنان موجود  اند. ظرفيت اعتراضي در زيست جهان هم  اندركار ترميم ارتباط ارتباط و تعامل دست

كشانده پذيري   هاي بازتوليد فرهنگي، يكپارچگي اجتماعي و جامعه  است و سطح منازعات به عرصه

را (. بشريت با كمك عقل ابزاري نيروهاي توليدي عظيمي 733و 722و 772 -763است )همان،  شده

تواند در خدمت   آفريده است كه اگر با توانش ارتباطي راهبري و هدايت شوند، بيش از پيش مي

رهايي انسان قرار گيرد. هزاران سال ذخيره معنوي تاريخ بشر در دسترس بشريت امروز است كه اگر 

زندگي بخش ياري رسان   هايي هستي  توانند چون چشمه  در قاموس ايدئولوژي سلطه درنيايند، مي

 هاي اندوخته از توان آن را دارد كه ،گوي آزاد و بازن نوين باشند. كنش ارتباطي و گفتهنجاري

 ظرفيت اخالقي بشر در جهت معيارهاي جهان شمول انساني و رهايي و روشنگري غيراستعاليي بهره

 . شودمند  

بست مدرنيته و   روي بن اي را به  گوي باز و آزاد دريچهس با تمركز بر كنش ارتباطي و گفتهابرما

گوي باز و آزاد دهد. در اين گفت  ناتمام خود قرار مي  كند و آن را در خدمت پروژه  روشنگري باز مي

فين متقابل به طرضمن پذيرش و به رسميت شناختن  يهاي متكثر و متنوع انسان )عقل ارتباطي(، اليه

ها را به خود و ديگري هر چه  ردازند و آن پ ها، هنجارها، عقايد در برابر هم مي  برون ريختن ارزش

كنند كه حاصل آن بروز تعارضات ارزشي، هنجاري و عقيدتي في مابين است.   بيشتر باز و روشن مي

ابراز عقيده و بحث كنند. در اثر بروز بشر و جامعه  راجع به مسايل اساسي مدام  به طوري كه مردمان 

در برابر تزها قرار گرفته كه حاصل آن  هاآنتي تز ،ارزشي عقيدتي، هنجاري وتعامالت  و تعارضات 
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گو است. اين سنتز يا برآيند مشترك فكري زمينه يند و اجماع فكري ميان طرفين گفتنوعي سنتز، برآ

  كند. از اين كنش  مشترك كه آگاهانه و دروني شده است، فراهم مي  را براي كنش عام و وحدت رويه

گيرد و در  عمل جمعي شكل مي  و و هم جهت( نوعي انسجام و قاعدههم سو هاي اجتماعي عام )

نشات گرفته موجبات تكامل نهايت قاعده عمل جمعي عام كه از خواسته دروني مشترك آدميان 

 ترتيب سلطه، تحريف، بيگانگي و استيالي ساخت بدينانساني را فراهم خواهد كرد و  -اجتماعي

واقعيت   شناختي در حوزه  ان خواهد رفت. در اين مدل جامعههاي اجتماعي و فرهنگي كاذب از مي 

كالمي و  شود كه روش آن ديالكتيكي يعني فهم و تفهم زباني بخش توليد مي  اجتماعي علم رهايي

گوي آزاد و خردمندانه به معناي پذيرش طرف مقابل آغازين گفت  مقدمه ،متقابل است. در اين الگو

 م اجتماعي عام و متكامل است.آن انسجا  )دمكراسي( و نتيجه

استعمار جهان زندگي به وسيله نظام است. « شاخص فعلي مدرنيته»هابرماس بر اين نظر است كه 

شرايط  ، حل رفع اين تسلط، در تخريب و نابودي نظام اقتصادي و اداري نيست. چه اين نظام  اما راه

آورند. در حال حاضر ما دچار   فراهم مي پذير ساختن عقالنيت جهان زندگي را  مادي موردنياز امكان

عقالنيت ارتباطي بدون تحريف در جهان   جهان زندگي ضعيف هستيم كه بايد برطرف شود. توسعه

در خدمت توانش  ،نظام  زندگي سبب توانش عقالنيت نظام خواهد شد و عقالنيت ابزاري تعديل شده

راي رسيدن به اين هدف نخست بايد موانع عقالنيت ارتباطي قرار خواهد گرفت. به نظر هابرماس ب

و  هاگر  اي برقرار شود تا از تاثير ناگوار بر جهان زندگي كاسته شود. دوم بايد حس  محدود كننده

(. اين 753-1754 1363هايي شكل گيرند تا تاثير جهان زندگي بر نظام افزايش يابد )ريتزر،   جنبش

هاي فرهنگي، اجتماعي  شوند، شامل جنبش  عمومي مي  هها كه از درون جامعه مدني وارد حوز  جنبش

پور   گيرند )جاليي عمومي خود فرماني نظام كاركردي را به چالش مي  و سياسي هستند كه در عرصه

ها قادر خواهند بود بين نظام و جهان زندگي ديالوگي ديالكتيكي  (. اين جنبش24211362و محمدي، 

شند و امكان يابند در پيوند با يكديگر هر چه بيشتر عقالني شوند و برقرار كرده تا يكديگر را غني بخ

در خدمت يكديگر در راه اعتالي انساني قرار گيرند. برپايي مشاركت و همكاري بين نظام و جهان 

تمام مدرنيته است. همكاري بين نظام و ناهدف پروژه  ؛زندگي كه مبنايش ديالوگي ديالكتيكي است

را از روياي استعاليي رها كرده و روياي انساني، زميني و قابل دسترس را  روشنگري ،جهان زندگي
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به بشريت ارزاني خواهد داشت. تنها از اين طريق است كه عقل تفاهمي هدف روشنگري قرار گرفته 

 و مشعل مدرنيته را فروزان و برافراشته نگه خواهد داشت.

  1هابرماس و دانش انتقادي در برابر پست مدرنیته

هاي اخير جرياني تحت عنوان سنت فكري پست مدرنيسم رواج پيدا كرده كه نقد دروني   دهه در

ي از آن را هدف خود قرار داده و در پي آن است هررود، بلكه نقد بيروني و جو مدرنيته را نشانه نمي

وفق خرد متاخر و ت  گمان شرايط حاكم بر مدرنيته  روشنگري را به زير سوال ببرد. بي  كه كل پروژه

(. ژاك 18-123 1376اي داشته است)حقيقي،   ابزاري در رشد تفكر پست مدرن نقش تعيين كننده

هايي هستند كه متاثر از   دريدا، ميشل فوكو، فرانسوا ليوتار، ژاك بودريار از جمله پست مدرنيست

دانند. به  ه نمياي براي احراز قدرت و اعمال سلط  خرد ستيز نيچه، عقل را چيزي جز وسيلهِ  فلسفه

ايم   نظر آنان آرمان عقل از اعتبار افتاده و تحقق آزادي و رهايي ناممكن است و ما وارد دوراني شده

عقلي امتحان  2هاي بزرگ  (. به نظر آنان روايت23شود)همان1   كه به آن عصر پست مدرن اطالق مي

ها جهان گستري  . به گمان آنه اندز تماميت خواهي به همراه نياورداند و چيزي ج  خود را پس داده

كه ما اكنون در دنيايي تكه تكه شده و  اين  ميان بردارد، ولي نتيجهخواست تنوع و گوناگوني را از   مي

در قدرت  4مشروعيت هر فرهنگ چيزي جز گفتمان بريم و اعتبارِ  به سر مي 3هاي زباني  مملو از بازي

نيست و مبنايي جز قدرت ندارد. همه چيز در عصر پست مدرن در كثرت قرار دارد و هيچ وحدت و 

ها و حقايق جهان شمول   يگانگي در مناسبات و روابط اجتماعي در كار نيست. از نظر آنان ارزش

دارند. هر كس اندازهاي متكثر از اعتبار برابر برخور  ها و چشم  انساني دروغي بيش نيست و فرهنگ

كنيم و   زندگي مي 5باوري تداند و ديگري را ناحق. از اين رو ما در جهاني از نسبي  خود را حق مي

1 1385)نوذري،  بيش نيستبنابراين صحبت از عدالت، آزادي و پيشرفت يك توهم و فريب بزرگ 

اند و   وز كردهها حمله به طرح روشنگري را مد ر مدرنيست  (.امروز پست232،231،212،238،237

 ها و ويراني  نابرابري  ستم و تبعيض و سلطه  اي، رشد فزاينده هاي جهاني و منطقه  فجايعي مانند جنگ
                                                           
1
 - Postmodernity 

2
 - Metanarrative 

3
 - Language games 

4
 - Discourse 

5
 - Relativism 
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اي شكست خورده و انحطاط يافته   دهند و مدرنيته را پروژه  هاي محيط زيست را به آن نسبت مي 

 (.6311376كنند )ميك سينزوود،   قلمداد مي

ست افق بر عليه پُ ماس يكسره در اين دنياي به ظاهر پاره پاره شده و بيدانش انتقادي و هابر

اند و راه نجات بشر را در   چنان به دفاع برخاسته اند و از مدرنيته و روشنگري هم  ها ايستاده مدرن

اند،   ها به تصوير كشيده مدرن  ند. به نظر آنان آسمان سخت و تيره و مهملي كه پستوكا توانش آن مي

 رمق ساخته  جوي حقيقت را بييت جهت رهايي سلب كرده و جسترنوع تالش را از بش هر

هايي است كه دانش انتقادي و  آيد اهم گزينش نقد  (. آن چه در پي مي85511363است)ريتزر، 

 اند.  مدرن وارد كرده  ستهابرماس بر سنت فكري پُ

هاي اصلي متفكران   پيش انگاشت دهد كه  هابرماس در مقام يك مدرنيست تمام عيار نشان مي 

مدرن جهت نقد مدرنيته بر عقل ابزاري استوار است. در حالي كه امكان شكوفايي مدرنيسم در  پست 

(. 2211376تر و انساني نهفته است)حقيقي،   بازسازي مفهوم غيرابزاري عقل و در معنايي گسترده

ته را اعتال بخشد و فرا روايت نويني را پيش هاي مدرني  تواند ظرفيت  عقل و كنش ارتباطي مي  ذخيره

گيري همگاني   بشريت قرار دهد. ايجاد و گسترش دمكراسي مشاركتي و سازوكارهاي تصميم  روي

آورد. ما   اي را در دسترس دنياي اجتماعي بهتر فراهم مي  نه تنها ساخت شكني است، بلكه امكان تازه

كنيم كه فقط ساخت شكني كرده باشيم.   ا ساخت شكني نميكنيم كه فقط نقد كرده باشيم. م  نقد نمي

جديدي را با بانگ عقل ارتباطي   مان جامعه  كنيم كه فرا روي  كنيم كه برسازيم. ما نقد مي  ما نقد مي

 انداز قرار دهيم.  در چشم

  كند، جهان شمولي نسبيت  مدرنيست در نقد جهان شمولي، خود جهان شمولي مي  ستپُ

ست هاي فراگستر از سوي پُ  افقي. نقد نظام گي و جهان شمولي بيه هان شمولي تكه پارفرهنگي، ج

 ساماني به حال خود وا مي  مدرنيسم، بدون ايجاد بديلي رهگشا، بشريت را در سرگشتگي و بي

ست مدرن چيزي جز تجمل و پُ  گذارد. در جهاني كه غرق در ستم و سركوب است، گفتمان 

ست مدرنيسم به عنوان نفي گان قرار گرفته است. پُفكري نبوده و در خدمت سركوب كنند سرگرمي

ايدئولوژي به صورت ايدئولوژي زمانه درآمده و براي مرعوب شدگان چيزي جز وادادگي و   كننده
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گر سركوب بدل گشته است)پارسا،   ست مدرنيست به سالح توجيهنيهليسم به همراه نياورده است. پُ

1377 113-8.) 

هاي زباني نامتجانس است كه در رقابت با يكديگر   ست مدرنيسم تاكيد بر بازيهاي پُ  ويژگياز 

با نفي تمايز ميان  پُست مدرن ها. را دارندد، گفتمان برنده ني داربيشتركه بالغت  انهستند و آن

خوب و   نادرست،اند، به طوري كه ميان درست و   استدالل و بالغت جايي براي نقد باقي نگذاشته

انديشي و تحجر فكري و آزادي واقعي و توهم  عدالتي، بحث اقناعي و مغالطه، آزاد  عدالت و بي بد،

 هاي فوق ناميسر است و اين از چالش  گذاري  بدون تفاوت ،ل نيستند. اما مفهوم نقدئاقآزادي تفاوتي 

بدون كاربرد درست عقل غيرممكن  اين مفهوم نقد بر ونست مدرن است. افزپُ فكر هاي بدون درمانِ 

كند و اين از مفروضات محوري مدرنيته   است. با به كارگيري درست عقل است كه نقد معنا پيدا مي

 (.66،42،36-168 1376شود)حقيقي،   محسوب مي

اندازهاي متنوع نافي مفاهيم كلي مانند حقيقت، عدالت، آزادي و   به نظر هابرماس توجه به چشم 

گيرد.  اندازها و عاليق گوناگون قرار   چشم  در برگيرنده مي تواند انداز كلي  نيست. بلكه چشمزيبايي 

گستر   اندازهاي بيشتري استفاده كنيم به حقيقت جهان  هر چه براي بررسي و تحليل يك امر از چشم

. نقد و شويم. بنابراين شناخت كليت ساختار اجتماعي هم الزم و هم ممكن است  بيشتر نزديك مي

اقتصادي ناممكن است و  و تغيير وضع موجود بدون تغييرات ساختاري در كل نظام اجتماعي

 از مفاهيم جهان دگرگوني ساختاري مستلزم شناخت بنيادي جامعه است و اين بدون ياري گرفتن

 شمول مانند حقيقت، عدالت، آزادي و رهايي ممكن نيست. 

و استراتژيك تاكيد دارد، در صورتي كه  سازي عقل ابزاري  پسامدرنيسم در نقد مدرنيته بر ويران

 تواند چشم  بشريت به عقل ارتباطي و زبان در زندگي روزمره نيز مجهز است كه با كمك آن مي

تواند   هاي قدرت را به كناري نهد. عقل ارتباطي مي  اندازهاي جهان شمول را ترسيم كرده و گفتمان 

ت عدالت، آزادي و پيشرفت بشريت انساني قرار گيرد. عقايد تجويزي گوي باز و آزاد در خدمبا گفت

  عملي پست  مقابل بي دركند كه درست   هابرماس )ارتباط باز و آزاد( مبنايي براي عمل فراهم مي

 (.75511363ها قرار دارد)ريتزر،  مدرن
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نندگان مدرنيته هاي اجرا ك روشنگري نيست، بلكه برخطا  هابرماس موافق دست كشيدن از پروژه 

گذارد. يكي از خطاهاي مهم تمايل به پشت كردن به علم به ويژه علم جهان زندگي   انگشت مي

  متخصصان باعث دوري از كل پروژهبه دست است. جدا كردن علم از جهان زندگي و سپردن آن 

زندگي  با بازگشت بهدر چشم انداز  خود  مدرنيته و رشد افكار پست مدرن شده است. هابرماس 

  است. گشودهمدرنيته  پيشرفتزيست جهان پرتوي نويني را بر و  علم و اتصال دوباره  اخالقي

 فهرست منابع

(، فرهنگ علوم اجتماعي قرن بيستم، ترجمه حسن 1362آوتويت، ويليام و باتامور، تام ) -1

 چاوشيان، تهران1 نشرني

اجتماعي معاصر، ترجمه فرهنگ   هايي در نظريه  (، برداشت1363اليوت، آنتوني و ترنر، بريان ) -2

 شناسان. ارشاد، چاپ دوم، تهران1 انتشارات جامعه

 هاي سياسي در قرن بيستم، چاپ اول، تهران1 نشر ني.  (، تاريخ انديشه1376بشيريه، حسين ) -3

 (، پسامدرنيسم در بوته نقد، چاپ دوم، تهران1 آگاه.1377پارسا، خسرو ) -4

شناسي، چاپ پنجم،   هاي متاخر جامعه (، نظريه1362، حميدرضا و محمدي، جالل )پور جاليي -5

 تهران1 نشرني

 (، گذار از مدرنيته، چاپ اول، تهران1 آگاه.1376حقيقي، شاهرخ) -6

 .(، كانت هگل هابرماس رويكرد ماركسيستي، تهران1 ديگر1385حميد حميد ) -7

 .تهران1 نشر نيچاپ اول ،ي، ترجمه هوشنگ نائبي، شناس  (، نظريه جامعه1363ريتزر، جورج ) -8

شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثي، چاپ   (، نظريه جامعه1363ريتزر، جورج ) -6

 نوزدهم، تهران1 انتشارات علمي.
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هاي كالسيك آن،  شناختي معاصر و ريشه  هاي جامعه (، مباني نظريه1362ريتزر، جورج ) -13

 .ثالث، چاپ دوم، تهران1 رستممسي پترجمه شهناز 

شناسي، ترجمه هادي خليلي، چاپ ششم،   (، كشاكش آراء در جامعه1362سيدمن، استيون ) -11

  تهران1 نشرني.

ي جليلي، چاپ سوم، تهران1 اي، ترجمه هاد (، فلسفه علوم اجتماعي قاره1362رت، ايون )ش -12

 نشر ني.

داري، ترجمه مهران مهاجر، در  پسامدرنيته يا سرمايه(، مدرنيته 1376ميك سينزوود، آلن ) -13

داري واقعيت و اسطوره، گزينش و ويرايش خسرو پارسا، چاپ  كتاب جامعه انفورماتيك و سرمايه

 اول، تهران1 آگاه.

 (، بازخواني هابرماس، چاپ سوم، تهران1 نشر چشمه.1386نوذري، حسينعلي ) -14

دي مدرنيته و پست مدرنيته، چاپ دوم، تهران1 نقش بن (، صورت1385نوذري، حسينعلي ) -15

 جهان.

، محمديي عمومي، ترجمه جمال  (، دگرگوني ساختاري حوزه1362هابرماس، يورگن ) -16

 تهران1 نشر افكار.چاپ چهارم ، 

دوجلد دريك جلد، (، نظريه كنش ارتباطي، ترجمه كمال پوالدي، 1362هابرماس، يورگن) -17

 تهران1 نشر مركز


