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 چکیده
برجسته ترین فیلسوف زنده و نظریه پرداز اجتماعی به شمار می  احب نظران یورگن هابرماس رابعضی از ص

حدودی مورد غفلت قرار گرفته آورند. در عین حال دیدگاه های او در مورد نقش دین در حوزه ی عمومی تا 

درباره ی دین،  ، ضمن شرح و توضیح مبانی دیدگاه های فلسفی اولیه و بعدی هابرماسمقالهدر این  است.

 و سپس تلقی او از دین همچون منبعنگرش او به دین همچون یکی از منابع مشکالت درونی  مدرنیته  تحول

اصلی شوق و انگیزه برای پی ریختن زیست جهان فرهنگی ـ اجتماعی مطلوب بررسی شده است. نادیده 

دنیای معاصر مایه ی تأسف است، جایگاه دین در  و درباره ی نقش گرفته شدن مطالعات متأخر هابرماس

چراکه پروژه ی متأخر هابرماس فی الواقع کوششی است خالق و مهم برای گذار به فرا سوی فرض های 

بررسی انتقادی تفکر  مقالههدف اصلی این  سکوالر که وجه بارز بسیاری از مطالعات مدرن در مورد دین است.

روش های به کار رفته در و  عمومی است ی دین در عرضهنقش  ی فلسفی هابرماس و تحول آرای او درباره

 افکار هابرماس با تکیه بر رویکرد انتقادی است. هش، تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقیاین پژو
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 مقدمه. 1

الیق و دغدغه های فکری هابرماس از چنان وسعتی برخورداراند که حوزه های متعدی ع

هیات، سیاست، اخالق، قانون، روان شناسی، زبان چون فلسفه، جامعه شناسی، االهم

دین نسبت به او  دیدگاهشناسی، هرمنوتیک، ادبیات و ارتباطات را دربرمی گیرد. ولی 

بیاتی که آثار هابرماس را بررسی و کشف می کند، نسبتاً در درون پیکره ی پهناور اد

و در  پدیده دین را از دیدگاه فلسفی بررسی می کند هابرماسمغفول مانده است. 

عمومی عمدتاً متأثر از  ی تفکرات قبلی و بعدی خود در مورد نقش دین در حوزه

تند که فیلسوفان قاره ای و به ویژه مکتب فرانکفورت است، زیرا آن ها اعتقاد داش

موضوعات دینی باید از دیدگاه فلسفی تجزیه و تحلیل شوند. در مقاله ای تحت عنوان 

مکتب فرانکفورت پیرامون که در کتاب  (" (theism and atheismخداپرستی و الحاد"

هورکهایمر با صراحت قید می کند که بدون خدا انسان بیهوده ماکس آمده است،  دین

الهی، یک عمل خوب  امریبدون رجوع به  حفظ کند.کوشد که معنای مطلق را  می

ش را از دست می دهد. ا مانند نجات یک انسان که به ناحق اذیت شده است، تمام شکوه

. (Horkheimer, 2005: 221) خدا همچنین مرگ حقیقت جاودانی استمرگ 

د مورد هابرماس با یادآوری این جمله در نقد عقالنیت ابزاری، این تفکر را در فلسفه خو

باره در سطح وسیع تری می توان استنباط کرد که آثار هابرماس درتوجه قرار داده است. 

و سکوالر و نیز  ل بین االذهانی بین گروه های دیندارتبادل دیدگاه ها و تفاهم متقاب ی

برای مدرن، تعهد او  دنیایبین ادیان و تمدن ها در  های او در مورد گفتمان کارهای

. سازداز خشونت و جنگ را منعکس می  لزوم جلوگیریو  دین و گفتمان ارتقای اهمیت

تا وقتی "معتقد است که  "پاسخ به منتقدینم" در مقاله خود با عنوان به عالوه، هابرماس

که جمعیّت های دینی در جامعه مدنی نقشی حیاتی ایفا می کنند، سانسور کردن 

 ,Habermas) "ناسازگار است با روح یک نهاد لیبرالی دیندارصدای شهروندان 

. با این حال، توجه بسیار محدودی که به تفکر هابرماس در خصوص دین (371 :2013

شده، قادر نبوده است که واقعیت های مذکور را دریافت و انعکاس دهد. این وضع ممکن 

بسیاری از نوشته های او باشد که درست  تکنیکیاست اغلب ناشی از ماهیت انتزاعی و

چشمگیری باشد که اخیراً در  تحوالته نمی شود و یا ممکن است انعکاسی از فهمید
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دین رخ داده است و یا حتی می تواند ناشی از موضع گیری  ی دیدگاه های او درباره

 بسیار منفی نویسندگان فلسفه تحلیلی نسبت به فلسفه قاره ای هابرماس باشد. 

 کلیدی طرز تفکیک ناپذیری با مفهومبه که درگیری فکری هابرماس با دین  از آن جا

، لذا مهم است که است تفکرش گره خورده (the public sphere) "حوزه ی عمومی"

ی عصبی حوزه ی عمومی سیاسی را  از نظر هابرماس، شبکه.به اجمال به آن اشاره گردد

 مجامع دینی، دانشگاه ها، گروه های حرفه ای و جمعیت های داوطلب تشکیل می دهد.

، بین دولت و جامعه وان ساختاری از ارتباطات میانجی گرانهعمومی، به عن ی زهحو

مدنی وساطت کرده و جایی است که در آن طبقات مختلف جامعه می توانند آزادانه 

بحث وانتقاد نمایند.  ،اعمال و اقداماتی که دولت متعهد به انجام آن شده است ی درباره

و آن  کند، مثل دولت، باید اعمال خود را بازنگری در این شرایط است که ساختار قدرت

ها را در پرتو بررسی های انتقادی شهروندان اصالح نماید. در حقیقت، هابرماس به 

  پیروی از هگل به دنبال عقالنی کردن اقتدار دولت ها است.

 

 عمومی ی نقش دین در حوزه ی تفکرات اولیه هابرماس درباره .1

 (on social identity) "پیرامون هویت اجتماعی"عنوان  تحت هابرماس در مقاله خود

، دین را پدیده ای اجتماعی معرفی کرده و برای توضیح آن به کرّات به 1791 در سال

فلسفه هگل اشاره می کند و معتقد است که فلسفه هگل برای حل مسأله هویت جمعی 

( (collective identity،  است. او در این  است، طراحی شده هابرماسکه دغدغه ی

مقاله، جامعه ای را تشریح می کند که در دستیابی به هویت مناسب یا حقیقی خود با 

 (a false identity)شکست مواجه شده است و به اعتقاد هگل دارای هویتی کاذب 

وهی هابرماس مراحل مختلف تکامل اجتماعی را با توجه به هویت شخصی و گر است.

ابتدا این بررسی را با نگاه به هویت انسانی در جوامع یعنی، تجزیه و تحلیل می کند. 

ای شان از جهان،  اسطوره صورت های خیالیاز طریق  (archaic societies)  باستانی

شده است، انجام می دهد.  نمادها و اعمال شان، که بعدها با ادیان توحیدی یکی

طبیعی کودک تلقی ت نوان هویهویت فردی در جامعه ی باستانی را به ع هابرماس

خدایی  . به دنبال این مرحله، اشکال جدید کنش های دینی در قالب ادیان چنددکن می
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بین خدایان و انسان ها ارتباط متقابل  آئین ها و شعایریبه وجود می آیند که از طریق 

 -اجتماعی را جهان بینی های دینی برقرار می شود. مرحله ی بعدی تکامل

الب ادیان یکتاپرست تشکیل می دهد که به اعتقاد هابرماس شامل در ق مابعدالطبیعی

، بنابرایننمادها و اعمال شرک آمیزی است که ریشه در اسطوره و سحر و جادو دارد. 

 است شمول همههای اخالقی نظام آنچه که ادیان جهانی از خود به جا می گذارند فقط 

(Habermas, 1974: 91-94).  هابرماس تکامل جهان بینی ها را به سه مرحله ی

 - جهان بینی دینی، (worldview The mythical) اسطوره ایجهان بینی 

جهان بینی و   (the religious-metaphysical worldview) یمابعدالطبیع

ی مدرنیته ی نظریه تقسیم می کند. هابرماس  ( (The modern worldviewمدرن

می  بسط و ارائه مابعدالطبیعی -جهان بینی های اسطوره ای و دینی خود را در مقابل

در مقابل ماهیت  مابعدالطبیعیدهد. او اندیشه ی دینی را به عنوان تفکر اسطوره ای و 

  .متافیزیکی اندیشه ی مدرن می بیندو پسا عقالنی

، (157 :1979) ارتباطات و تکامل جامعه و (18 :1976)  مشروعیتبحران  در کتاب

هابرماس مدعی است که اوّلین مرحله ی صورت بندی اجتماعی، مرحله ی 

است. در این مرحله، نظام  (primitive) بدوییا مرحله ی   (neolithic)نوسنگی

خویشاوندی و ساختارهای خانوادگی گویای یک نهاد تام است که یکپارچگی اجتماعی و 

به تأسی از هگل معتقد  (104 :1979)یکپارچگی نظام را حفظ می کنند. هابرماس 

است که تصویر اسطوره ای برای اوّلین بار امکان ساخت مجموعه ی پیچیده ای از 

ه و تمثیل هایی را فراهم آورد که در آن کلیه پدیده های طبیعی و اجتماعی در هم تنید

 بنابراین، جهان بینی اسطوره ای نمی تواند عقالنی باشد، قابل تبدیل به یکدیگر بودند.

محتوای خاصی به طور جزمی به مفهوم جهان می دهد که "زیرا جهان بینی اسطوره ای 

. تنها راه (51 :1984) "آن را از موضوع بحث عقالنی و لذا از نقد کنار می گذارد

عقالنی کردن آن همانا پیدا کردن جایگزینی برای اسطوره است و همین جایگزین 

 را به همراه می آورد. سازی است که انعطاف پذیری در انتقاد 

را صورت بندی  مابعدالطبیعی -دینی مرحله ، هابرماسبحران مشروعیتدر کتاب 

تولید و توزیع ثروت اجتماعی از شکل های  می نامد و معتقد است که اجتماعی سنتی
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خانوادگی سازمان به شکل مالکیت ابزارهای تولید تغییر می کند. نظام خویشاوندی 

در نظر گرفته نمی شود و وظایف اصلی اداره حکومت و  نظامل دیگر هسته نهادی ک

نظارت به دولت سپرده می شود. چندی بعد، آنچه به ظهور می رسد نظم حقوقی است 

با توجه به  .(Habermas, 1976: 18-19) است نیازمند توجیهکه به نوبه خود 

ی معیارهای اخالقی عملکرد اجتماعی دین، هابرماس سه وظیفه تولید جهان بینی، ارائه 

از  هابرماسدین در نظر می گیرد.  و قابل تحمل کردن مصیبت ها و فاجعه ها را برای

و  مابعدالطبیعی -را وجه مشترک بین جهان بینی های دینی که وظیفه نخستآن جا 

عقالنیت  ست که جهان بینی مدرن که از ویژگیای تلقی می کند، معتقد ا اسطوره

انشین این دو جهان بینی شود. به عالوه، هابرماس تفاهم متقابل برخوردار است باید ج

 -دوم جهان بینی دینی ی بین االذهانی در کنش ارتباطی خود را جایگزین وظیفه

تفکر پسامتافیزیکی:  در کتاب هابرماساما در مورد وظیفه سوم، . می کند مابعدالطبیعی

نظر خارجی، از کارآمدی خود در ، می گوید که با آن که دین، از نقطه مقاالت فلسفی

رابطه با تولید جهان بینی برای ارزش و معنا بخشیدن به زندگی دینداران بی بهره شده 

است، ولی هنوز در نقش خود در ایجاد مقاومت در مقابل حوادث غیرمنتظره ی زندگی 

 یعیالطباست. به همین سبب، تفکر مابعد به وسیله فلسفه بی همتا و غیر قابل جایگزین

هنوز به زندگی صلح آمیز با آداب و عادات دینی ادامه می دهد. بنابراین، هابرماس اظهار 

فرامتافیزیکی خود نه قادر خواهد بود که جایگزین  شکلفلسفه حتی در "می دارد که 

 ی، مادامی که زبان دین حامل محتوایسرکوب کنددین شود و نه می تواند دین را 

و ضروری است، این محتوا فعالً از این که به دام توان  معنایی است که الهام بخش

و کماکان در برابر تبدیل شدن به گفتمان  ،تشریحی زبان فلسفه بیافتد، طفره می رود

 (.Habermas, 1992: 51) "های تعقلی مقاومت می کند

مدرنیته به این نتیجه  ،کانتایمانوئل روسو و ژان ژاک توضیح می دهد که با هابرماس 

خدا در غیر مادی مثل ید که اصل عقالنیت جانشین اصول مادی مثل طبیعت یا رس

در توضیح جزئیات این  وی. (Habermas, 1979: 184-5) مسائل عملی شود

 -مطلب، عقالنیت را دارای خصوصیاتی همچون تمرکززدایی از جهان بینی های دینی

، و ساختار عقالنی دالطبیعیمابع -از جهان بینی های دینی زدایی ، افسونمابعدالطبیعی
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 نظریه یدر  (decentration)تمرکززدایی اساس تفکر زبانی کردن امر مقدس می داند.

مفهوم  .پیاژه یافت می شود جایی که او درمورد رشد شناختی کودک بحث می کند

از پدیده های جهان در تفکیک خودش  اوخودمحوری یک کودک بیانگر درماندگی 

 -که هابرماس مراحل اسطوره ای و دینیاز آن جا . هنی استو ذعینی، اجتماعی 

به ادیان چند  را به دوران کودکی بشر نسبت می دهد، طبیعتاً اعتقاد مابعدالطبیعی

در این دوران نیز به اندیشه ی کودکانه تعلق می گیرد که باید در  خدایی و یکتاپرستی

، در (Habermas: 1984, 186-215)هابرماس  دوران مدرن کنار گذاشته شود.

 از جهان بینی (disenchantment)خود، موضوع افسون زدایی  نظریه ی کنش ارتباطی

اشاره می کند که  اورا مورد بحث و بررسی قرار می دهد.  ماوراءالطبیعی -دینیهای 

کلید  منزلهرا به  علم، اخالق و هنر فرهنگی –وبر جدایی بین حوزه های ارزشی ماکس 

به نوبه خود این جدایی را نتیجه ی یک  او .ایی غربی تعبیر می نمایدتبیین عقل گر

هابرماس همانند وبر تاریخ درونی، یعنی عقالنی شدن جهان بینی های دینی می فهمد. 

در درک  مابعدالطبیعی -جهان بینی های اسطوره ای و دینی ناتوانیتصریح می کند که 

ن بدوی این پدیده ها را همچون کنش روابط بین پدیده های جهان باعث شد که انسا

جزئیات ساختار عقالنی در توضیح  (99-111: 1799)هابرماس های یک خالق تعبیر کند. 

کار  می گوید که ((linguistification of the sacredزبانی کردن امر مقدس فرآیند 

کنون ا صورت می گرفتکه در ابتدا با مراسم آیینی  و بازنمایی یویژه های وحدت بخش

به یک به کنش ارتباطی منتقل شده است؛ اقتدار امر مقدس رفته رفته جای خود را 

ویتگنشتاین  تحقیقاتهمچنین از ( 9-87 :1987)هابرماس  اقتدار اجماع اکتسابی داد.

 بانو یا وداع ز زبان آن جا که از تعطیل و تعلیقزبان استفاده می کند  ی درباره

(language going on holiday)   در جوامع دینی صحبت می کند. منظور این است

 که زبان جایگاه خاص خود را در جوامع دینی از دست داده است. 

  و مدرن مابعدالطبیعی -دینی یلی از جهان بینی های اسطوره ای،ارزیابی تحل.  1.  1

 ره کرد: در نقد و بررسی تصویری که هابرماس از دین ارائه می دهد، می توان به نکات زیر اشا

را تکذیب می کند، اما ،با جانبداری از بخشی از  مابعدالطبیعی -هابرماس ادیان دینی

کانت عقل را به نظری از اخالق اجتماعی تنزل می دهد.  صورتیعقاید کانت، دین را به 
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و عملی تقسیم می کند و مبنای عقل عملی را اخالق پیشینی می داند. در این تقسیم 

عقل نظری  ی کارایی خود را در حوزهو اخالق پایه ریزی می شود  بندی دین بر اساس

همانند دیدگاه در واقع، دیدگاه هابرماس در باب دین و استداللی از دست می دهد. 

فریزر یک دیدگاه جیمز جورج مارکس و کارل یم، دورکامیل فروید، زیگموند کانت، 

ل گرایی بدون این که به تمام جنبه است. این تقلی ((reductionistکامالً تقلیل گرایانه 

های کارکردی دین توجه کند، فقط بعضی از ابعاد و کارکردهای اجتماعی آن را می 

 می کند.  عاریبیند و دین را از جوهر ذاتی خود 

دین را مجموعه ای از عقاید و ایده هایی می داند که تیلور چارلز فریزر و هابرماس مانند 

ین آنچه را که در جهان های عینی، اجتماعی و ذهنی خود می مردم آن ها را برای تبی

یابند، وضع می نمایند. یعنی این که دین حاصل اندیشه انسان است تا بتواند بر مبنای 

را  آن مشکالت و نیازهای خود را برطرف کند. بنابراین، هابرماس اسطوره، سحر و جادو

تی و یکتاپرستی ادیان عالی تر مرحله مقدماتی دین محسوب می کند و چند گانه پرس

را اشکال عقالنی تر دین می داند که سرانجام در فرآیند مدرنیته تخریب و منهدم می 

شوند. بدیهی است که از نظر هابرماس عقالنی ترین مرحله، دوره مدرن است که انقالبی 

ماس در نکاتی را می توان علیه دعاوی هابر است. مابعدالطبیعی -علیه تمام مظاهر دینی

این جا ذکر نمود: اوالً، زمینه های تاریخی برای حمایت از آرای هابرماس ضعیف است. 

به گفته دانیل پالس، بعضی از دانشمندان معتقدند که یکتاپرستی که عالی ترین شکل 

دین است در میان فرهنگ های ساده تر مردمان شکارچی و گردآورنده خوراک شایع تر 

 ,Pals) یشرفته مردمی است که کشاورزی و گله داری می کردنداز اجتماعات متأخر و پ

. ثانیاً، به نظر می رسد که هابرماس خود را با داوری بر اساس پیش فرض (47 :1996

با مراجعه و اعتماد بیش از حد به نظریه های  و های دیگر دانشمندان قانع می کند

عقل عملی کانت و غیره، در  ناخودآگاه فروید، اجتماعی دورکیم، ماده گرایی مارکس،

 مورد دین به خطا رفته است. 

ی  ی اصول اجتماعی مسیحیت تحریف شدههابرماس، همچون مارکس، شاهد اجرا

بوده است که در طول تاریخ، تسلیم شدن فقرا و ستمدیدگان  و ولیک و پروتستان تکا

فته مارکس، فرار از واقعیت های طاقت فرسا را ترویج می کرده است. دینی که به گ



 1849، پاییز و زمستان 1، شمارۀ 98سال فلسفه، / 13

بردگی عهد باستان و قرون وسطا را توجیه و تمجید کرده و ضرورت وجود طبقه حاکم 

را موعظه می کند، زیرا ظلم ستمگران علیه ستمدیدگان را هم کیفر عادالنه گناه اولیه و 

 سایر گناهان، و هم امتحانی که خداوند بر کسانی که رهایی یافته اند، تحمیل می کند

(Marx and Engels, 1975: 74) با این حال، ادیان واقعی و بزرگ جهان سابقه طوالنی .

مدت در مبارزه با ظالمان و استثمارگران داشته و تغییرات بسیار مثبتی را در جوامع 

مع الوصف، حتی اگر اعتراف کنیم که این مشکالت بالقوه و یا بالفعل در پدید آورده اند. 

تاریخی هابرماس وجود دارد، اما شرح و دیدگاه بعضی از فرض های کلیدی فلسفی و 

 دین ارزش بررسی مفصّل را دارد.  ی اخیر او درباره

 

 نقش دین در حوزه عمومی ی تفکرات اخیر هابرماس درباره .1

به دین و نقش آن در  ای هابرماس در تفکرات اخیر خود موضع گیری مثبت و سازنده

که دین تصاویری جهت دار و کند شته است. او حتی تأکید می عمومی دا ی حوزه

موجه از اشکال بدون نقص زندگی را در اختیار می گذارد که الهام دهنده هستند و ما را 

در به وجود آوردن کارهای پسندیده و سودمند ترغیب و تشویق  یبه انجام تالش های

جهانی، فقط دین است که می تواند عدم وحدت و سایر نواقص  تجدّدمی کند. در 

عه را برطرف کند و به ما بفهماند که زندگی چیست و چگونه باید باشد. یعنی، وی جام

می پذیرد که چارچوبی که دین برای زندگی بهتر ترسیم می کند، به مراتب عمیق تر، 

کنش ارتباطی است که او به  نظریه یانتقادی و یا  نظریه یپیشرفته تر و قوی تر از 

اعتراف می کند که تفکر  1433خود در سال  هابرماس در مقالهتصویر می کشد. 

. لذا، برخالف موضع و موضع گیری قبلی او نسبت به دین عجوالنه بوده است

گیری قبلی خود، هابرماس دیگر دین را در حاشیه ی زندگی اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی قرار نمی دهد، بلکه راه کامالً جدیدی را برای درک دین می گشاید. هابرماس با 

وجه به خطاپذیری فلسفه و در نتیجه جایگاه متزلزل آن در جامعه مدرن، به جای این ت

که فلسفه را جایگزین دین کند به آن آمادگی می دهد تا توسط سنت های دینی 

فلسفه همچنین دالیل خوبی دارد که در معرض یادگیری " می نویسد: اوآموزش ببیند؛ 

قبل از این که به . (Habermas: 2008, 109) "از سنت های دینی قرار گیرد
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جزئیات موضع گیری اخیر هابرماس درباره دین پرداخته شود، الزم است که ابتدا، به 

اشاره شود تا در پرتو آن مباحث این دین  ی دربارهعنوان درآمد، به سیر تحول فکری او 

 بخش از وضوح بیشتری برخوردار گردد. 

 

 عمومی ی نقش دین در حوزه ی اس دربارهتحول تاریخی تفکر اخیر هابرم.  1.  1

، می توان درگیری او با ه از هابرماسشد ن منابع مکتوب منتشربر اساس مهم تری

 :نمودموضوعات دینی و تحول فکری وی را به ترتیب زیر مشخص 

 "ایده آلیسم آلمانی فیلسوفان یهودی"مقاله ای تحت عنوان  1791. هابرماس در سال 1

اثر متقابل دین و ن به گزارشی توصیفی در خصوص ارتباط و یا می نویسد که در آ

سبت به دین از خود نشان موضع گیری نهیچ گونه در این مقاله  او.دفلسفه می پرداز

هابرماس در کتب  ،در عین حالنوعی وقایع نگاری نموده است.  در حقیقت، و نداده

، 1799و  1791ال های در س کنش ارتباطی نظریه یمختلف خود، خصوصاً در دو جلد 

د و دوره مدرن را تکامل اجتماعی را به سه دوره تقسیم می کن ،با تفسیری ماتریالیستی

  ترجیح می دهد. مابعدالطبیعی -ای و دینی به دوره اسطوره

در این  استعال از درون، استعال"مقاله ی دیگری با عنوان  1799. هابرماس در سال 2

را جدّی می گیرد و به انتقادی از  هلمت پوکرت ارهایهشد وی. منتشر می کند "جهان

او جواب می دهد و اعتراف می کند که تقریباً خیلی عجوالنه پیشرفت دین در مدرنیته 

را با وبر بر طبق خصوصی سازی قدرت های ایمان نتیجه گیری کرده و خیلی سریع به 

که جهان بینی های این مطلب پاسخ مثبت داده است که از حقایق دینی، بعد از آن 

ق جهانی مسئولیت باقی نمی اخال ل شده اند، چیزی بجز اصول سکوالردینی مضمح

 ماند.

 ی مقاله ای در دفاع از نوشته آلفرد اشمیت درباره 1771. هابرماس در سال 3

نجات یک معنای غیرمشروط بدون تالش برای " با عنوان زیر منتشر می کند:هورکهایمر 

  ."گفته ای از ماکس هورکهایمر تأمالتی درای است:  دهبیهو سرسپردگی خدا

مباحث  متافیزیکی: مقاالت فلسفیتفکر پساهابرماس در کتاب  1772 ال. در س1

می گوید که اعتقاد ندارم که ما اروپایی ها تلف دینی را مطرح نمود. هابرماس مخ
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توانیم به طور جدّی مفاهیمی مانند اخالق و زندگی اخالقی، شخص و فردیت، یا  می

رستگاری  با نظر بهادراک دینی تاریخ و رهایی را بدون تخصیص دادن جوهر آزادی 

 دریابیم. این مفاهیم احتماالً به قلب های ما از منابع مفهومی تفکر افالطونی بر محور

 . (11: 1772)هابرماس، ( Habermas: 1992, 15) .نظم و شهود ایده ها نزدیک ترند

قدرت آزادی بخش نمادها: مقاالت ، کتابی از هابرماس تحت عنوان 1779. در سال 1

بعضی از  دینی در این کتاب هابرماس به بررسی تفکرات منتشر می شود. فلسفی

 فیلسوفان می پردازد. 

ایمان و "سخنرانی در مورد  در مراسم جایزه صلح به ایراد 2001. هابرماس در سال 9

 با اضافاتی به چاپ رسانده است.  آینده سرشت انسانپرداخت که آن را در کتاب  "دانش

برای تقریباً یک هفته به ایران آمد. وی در این سفر با  2002. هابرماس درماه مه سال 9

، 23/2/1391در تاریخ . و دانشجویان ایرانی مالقات نمود دانشمندان، روشنفکران

هابرماس میزگردی با اعضای انجمن جامعه شناسی ایران و اساتید فلسفه درباره انعطاف 

دینداری "و  " پایان تبعیض، آغاز مدارا"دو سخنرانی مهم تحت عنوان  اودینی داشت. 

(، و دانشگاه 22/2/1391به ترتیب در انجمن حکمت و فلسفه ) "در بستر سکوالریسم

با متفکران و اساتید  21/2/1391ود. سپس، در تاریخ ( ایراد نم21/2/1391تهران )

 اجتماعی و علوم سیاسی دیدار داشت.فلسفه، علوم 

 دین و عقالنیت: مقاالتی پیرامون عقل، خدا، و مدرنیتهکتابی با عنوان  2002. در سال 9

  دین جمع آوری شده است. باره یانتشار یافته که در آن تعدادی از مقاالت هابرماس در

منتشر شد که یکی از  ترس و وحشت ه یفلسفه در زمانکتابی با نام  2003در سال . 7

 است.  "بنیادگرایی و ترور"مقاالت آن، گفت و گوی بورادوری با هابرماس در مورد 

مهم  انتشار یافت؛ آینده سرشت انسانکتابی از هابرماس با عنوان  2003. در سال 10

همان سخنرانی هابرماس در سال  که است "شایمان و دان"ترین بحث کتاب، مقاله 

  در مراسم جایزه صلح می باشد. 2001

 ی دین در حوزه"هولبرگ، درباره ی در سمینار جایزه  2001. هابرماس در سال 11

. در این سخنرانی هابرماس از احیای دین در سراسر جهان سخنرانی داشت "عمومی

 صحبت می کند. 
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دین در "تحت عنوان مقاله ای مجله اروپایی فلسفه، در  2009در سال هابرماس . 12

بعضی از مباحث سخنرانی خود در  که در آن مجدداً بر کردمنتشر  "عمومی ی حوزه

 . داده است شرح و بسطو آن ها را  ورزدهولبرگ تأکید می  ی سمینار جایزه

ز زبان ا عقل و دین درباب :دیالکتیک سکوالرسازیکتابی با عنوان  2009. در سال 13

آلمانی به زبان انگلیسی ترجمه شد که در آن گفت و گوی هابرماس با یوزف کاردینال 

 .درج شده است 2001راتسینگر در شهر مونیخ در سال 

به زبان  طبیعت گرایی و دین میانکتاب هابرماس تحت عنوان  2009. در سال 11

عضی از مقاالت و یا انگلیسی ترجمه شد که در آن هابرماس عالوه بر مطالب جدید، ب

 بسط داده است. شرح و ی های قبلی خود را سخنران

آگاهی از آنچه مفقود است: ایمان و عقل در عصری کتابی با عنوان  2010. در سال 11

 هابرماس نوشته است.  رامنتشر شد که دو مقاله از آن  پساسکوالر

با  عمومی ی حوزه قدرت دین در، مقاله ای از هابرماس در کتاب 2011. در سال 19

چاپ شد.  "هیات سیاسیسیاسی: معنای عقالنی یک میراث قابل تردید االامر "عنوان 

سیاسی و سیاست متوسل می امر به تفاوت میان کلود لفور هابرماس بیان می کند که 

دینی خود را فراموش کند، گرفتار  خاستگاهشود تا ما را آگاه کند که هر جامعه ای که 

 گار محض می شود. وهم خود ماند

 reply to) "پاسخ به منتقدانم"، هابرماس در مقاله ای تحت عنوان 2013. در سال 19

my critics) می  هادات بعضی از فیلسوفان و متفکرانضمن پاسخ به ایرادات و پیشن

 را به حیطه های فرهنگی غیردینی انتقال دهیم.  هیاتاال مضامینگوید که باید بتوانیم 

، می توان نتیجه گرفت که هابرماس بیش از مورد اشاره شده 19ه کلی به در یک نگا

غیرمستقیم با موضوعات دینی سروکار پیدا کرده است مستقیم و به طور دهه است  پنج

و این درگیری هنوز هم ادامه دارد. به نظر می آید که این مواجهه در ابتدا توصیفی، 

 مایتی است. حالباً انتقادی و در سال های اخیر سپس غ

در دانشگاه تهران در  "دینداری در متنی سکوالر"در سخنرانی خود در باب  هابرماس

سکوالریسم یعنی  الگویدو ( Habermas: 2002/b, 18) 2002چهاردهم ماه مه 

را شناسایی می کند و اعالم  ((expropriationمصادره و  (replacement) جایگزینی
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جایگزینی به روشی  الگویت بوده و به راه خطا رفته اند. نادرس الگومی نماید که هر دو 

های دینی  صورتاطالق می شود که در آن رویکردهای دینی نسبت به اندیشیدن و 

به زبان ساده به معنی  مصادرهزندگی با معادل های عقالنی شان جایگزین می شوند. 

در کتاب ، 2002در ایران در سال  های مذکورالگوبعد از مطرح کردن  سرقت است.

 این ایده را به شرح زیر تکرار می کند: ، هابرماس آینده سرشت انسان

شیوه های دینی تفکر و شکل   - taming)) "کردن مهار" -قرائت نخست یعنی  مطابق

های دینی زندگی با معادل های عقالنی، و در هر صورت برتر، جایگزین شده اند؛ در 

، این شیوه های مدرن تفکر و شکل (stealing) "یدزد"حالی که در قرائت دوم، یعنی 

های مدرن زندگی به مثابه کاالهای به طور نامشروع دزدیده شده بی اعتبار می شوند. 

الگوی جایگزین نوعی تفسیر پیشرفت گرایانه بر اساس مدرنیته افسون زدایی شده ارائه 

 a theory of) زوالمی کند، در حالی که الگوی تصرف به تفسیری بر اساس یک نظریه 

decline)، ئت مرتکب اشتباه مشابهی می منجر می شود. هر دو قرا یعنی، مدرنیته ناامن

  .(Habermas: 2003/b, 104) .شوند

شهروندان سکوالر، در نقش خود  در توصیه به شهروندان سکوالر می گوید که هابرماس

که علی االصول قادر به ، مجاز نیستند که جهان بینی های دینی را در مقام شهروند

که آنان حقیقتی هستند، انکار کنند یا در این حق همشهری دیندار خود مناقشه کنند 

  .(Habermas: 2008, 113) به زبان دینی سهمی در مباحثات عمومی ادا کنند

 

 ارزیابی تحلیلی رویکرد اخیر هابرماس به دین.  1.  1

می کند و تفکرات او را به چالش می کشد  اللوند خود را ضد هابرماس معرفیمارک پی. 

انتقادی او کمبود معنای اخالقی سازنده وجود دارد و  نظریه یو مدعی است که در 

در کمک به رشد همدلی خودجوش "هابرماس می خواهد این نقص را با استفاده از دین 

یری با و روابط انسان دوستانه جبران کند. بی تردید، این حرکت به طور اجتناب ناپذ

و  –مدرنیته ی قاطع که از نظریه کنش ارتباطی و عقل حمایت می کند، در تضاد بود 

این به نوبه ی خود از یک تجزیه و تحلیل ابزاری از دین در مقابل برخی از فشارهای 

. اللوند موضع هابرماس نسبت (Lalonde, 1999: 102) "پست مدرن خبر می دهد
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روری یا عالقه ای زشت و مشکل دار محسوب می به موضوعات دینی را توسلی غیرض

هابرماس باالخره تصمیم می " ضاد با فرض های نظری او می داند.کند و آن را الزاماً در ت

هیات نمی تواند خودش را با اندیشه پسامتافیزیکی تطبیق دهد که گیرد که بگوید که اال

 ,Lalonde) "رها کندمبادا همان چیزی را که زیربنای دعوی آن یعنی لوگوس است، 

2007: 53).  

اما، در تجزیه و تحلیل منصفانه ی تفکرات هابرماس باید تصدیق کرد که هابرماس با  

آن سابقه مارکسیستی خود به جایی می رسد که می گوید دین را در عرصه سیاسی نه 

 عمومی می ی تنها نباید با زور بیرونش کرد، بلکه به عنوان یک واقعیت که در حوزه

همچنان که در  (a: 17/2006)هابرماس  .باید قبولش کرد ،تواند مشارکت داشته باشد

خالصه، اندیشه ی "نیز مدعی بود، می گوید که: ( 13 :2005)سمینار جایزه هولبرگ 

مهیا شده است که از دین بیاموزد ... مطالبی که خرد از طریق ترجمه می  پسامتافیزیکی

در هر صورت، آنچه برای دین در دنیای  ."دینی وارد کند پذیرد نباید آسیبی به اعتقاد

امروز اهمیت دارد این است که هابرماس، در پی درک حقایق و ارزش های اعتقاد دینی، 

شهروندان سکوالر و دیندار فضایی قابل تحمل  ی می خواهد فضای عمومی برای همه

ثبت اخیر او نسبت به باشد و این رویکردی بسیار مهم و ارزشمند است. موضع گیری م

عمومی نه تنها حاکی از یک حرکت مناسب و سنجیده در تعدیل  ی نقش دین در حوزه

است، بلکه همچنین تالش او برای اثبات ش نظری خودش در پرتو مبانی فکری دیدگاه

ناکارآمدی رویکردهای مدرنیته و سکوالر نسبت به دین از اهمیت قابل مالحظه ای 

اقع، جهان نمی تواند فقط با تکیه بر عقالنیت و تفاهم بین االذهانی در و برخوردار است.

بدون بهره برداری از دین و مفاهیم مابعدالطبیعی مشکالت خود را حل و فصل نماید. به 

این عقل مدرن تنها زمانی یاد خواهد گرفت خود را بفهمد که رابطه خود "عبارت دیگر، 

 . (Habermas, 2010: 17) "را با آگاهی دینی معاصر روشن کند

اولین طرز  دین را می توان استنباط کرد. ی در تفکر هابرماس چهار نوع فهم درباره 

 a historical-social)اجتماعی -تلقی این است که دین به منزله یک نهاد تاریخی

institution) دومین طرز تلقی این دارد. ارتباطی مستقیم با زندگی اجتماعی که  است

 و می آید (an instrument of criticism) ی است که به کار نقادیین ابزاراست که د
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و هم ابزاری است که انسان ها  درمناسبات انسان ها می شودهم موجب تغییر و تحول 

در کنار سایر ابزارهای انتقادی می توانند به کمک آن به نقد و چالش محیط خود 

است. به  (a worldview) یک جهان بینیسومین طرز تلقی این است که دین . بپردازند

می باشد و نیز  هر دینی در اصل یک جهان بینی و یا دکترین جامع"، اعتقاد هابرماس

از زندگی به  شکلیبه این معنا است که دین ادعا می کند که اقتدار آن را دارد که 

 چهارمین طرز تلقی این .(Habermas: 2008, 111) "عنوان یک کل را سامان دهد

است که برای تفاهم  ((a common language مشترک یزبان همچوناست که دین 

که  معتقد است نوذریحسینعلی  ،همچنینبین االذهانی به کار می رود.  ی دوجانبه

فرآیندهای مطیع سازی و رام  -1است:  در نظر گرفتهدو نقش ویژه برای دین  هابرماس

 ت جویی و آرام سازیفرآیندهای مصلح -2؛ domestication)) یساز

pacification)). ایجاد جامعه پذیری و عادت  دین ی با این تعبیر، هدف و کار ویژه

 دادن افراد با هنجارهای اجتماعی است. 

که  یدر فضای ممکن است تصور شود که رویکرد هابرماس به دین در دهه های اخیر

ین فضا عناصر متضاد اامری واضح و بدیهی است چراکه در  ،همچنان پست مدرن است

وجود دارند. طبیعتاً در این شرایط موضوع های متنوع از جمله دین مورد  و نامتجانسی

بحث قرار می گیرد و هابرماس مجبور بوده است که توجه به دین را بپذیرد. لیکن چنین 

، زیرا که توجه به دین، تبیین جایگاه آن و ضرورت حیح باشدبرداشتی نمی تواند ص

های هابرماس  نظریهتمان دینی در اجتماعات بشری ریشه در ژرفای اندیشه و حضور گف

. در حقیقت، هم نمی باشدبا فضای تحوالت جاری بی ارتباط هر چند که  .داشته است

رویکرد هابرماس به دین نه فرصت طلبانه و نه فاقد اصول اخالقی بوده است:  تحول

یض جایگاه مناسب دین در گفتمان عمومی نیاز به تفو ی برعکس، آرای اخیر او درباره

تفکر و  تحولو فلسفی او است.  نظریوضع وسیع منطق نهفته در م ی انعکاس دهنده

دین می تواند برای دین و دینداران پیامدهای مثبتی به  ی هابرماس درباره ی ایده

دنبال داشته باشد و همچنین توجه متفکران را به ضرورت و اهمیت تحقیقات دینی 

وی  لب نموده و یک بار دیگر بازگشت به دین و خصوصاً اخالقیات دینی را احیا کند.ج

در تعامالت و مباحثات اجتماعی ایفا را اثبات کند دین نقش محوری  که داشتهسعی 
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هیاتی اهمیت زیادی اال متخصصانمی کند. به همین دلیل، اخیراً آرای هابرماس برای 

های هابرماس  نظریهزنده و انتقادی خود را درگیر پیدا کرده است و آنان به طور سا

کرده اند و این مسأله خود به خود موجب گسترش بحث های دینی در سراسر جهان 

  شده است.

 

 جمع بندی و یافته های تحقیق  .8

عمومی همواره در کانون دغدغه  ی در حالی که حوزه شده استتأکید  مقالهدر این 

کرده  پیدا تحولاما درک او از جایگاه دین در این حوزه های هابرماس قرار داشته است، 

 ی نقش دین در حوزه ی هابرماس درباره ی ، اندیشهاشاره شداست. به طوری که 

هابرماس در قبلی در سطح اول، تفکر  را می توان در دو سطح بررسی کرد: عمومی

است. این سیر تکامل فکری بشر متکی  ی خصوص دین به پیش فرض او در مورد نظریه

مرحله جهان  -1نظریه، مراحل مختلف تاریخ تفکر بشر را به سه مرحله تقسیم می کند: 

مرحله جهان بینی  -3؛ و مابعدالطبیعی -مرحله جهان بینی دینی -2بینی اسطوره ای؛ 

مدرن. در این مرحله، او معتقد است که اسطوره و دین در فرآیند مدرنیزه کردن جامعه 

جهان بینی مدرن،  ی د. در مرحلههنبدبه فلسفه و کنش ارتباطی باید جای خود را 

زیست جهان عقالنی می شود و در نتیجه، از جهان اسطوره زدایی و تمرکززدایی می 

شود و امر مقدس یکسره به امری زبانی تبدیل می شود. در صورتی که در سطح دوم، 

دوباره ارزیابی می کند و نقش آرای قبلی خود و نیز جایگاه دین در مدرنیته را  هابرماس

نمی توان گفت که موضع  .داده استعمومی را مورد تأکید قرار  ی کلیدی دین در حوزه

گیری جدید هابرماس در مورد دین به تغییراتی مربوط است که در جهان رخ داده است، 

ته دایر بر این که هابرماس آن ها را پیش بینی نکرده است و یا انتظار آن ها را نداش

بلکه منشأ درونی دارد. شاید بتوان  ندارد، در عوامل عینیتحول ریشه است. یعنی، این 

گفت که عوامل و رویدادهای بیرونی مانند احیای دین فقط این روند را تسریع کرده 

است. به هر حال، هابرماس از رویکردهای کامالً جانبدارانه نسبت به مدرنیته و نفی دین 

است و آرای اخیرش تأثیر مثبتی در ارزیابی وسیع تر ارزش ها و بسیار فاصله گرفته 

با توجه به جایگاه جهانی هابرماس، می توان پیش بینی کرد اهمیت دین داشته است. 
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وی در بین فیلسوفان و روشنفکران بازتاب وسیع و مثبتی به نفع دین و نیز  آرایکه 

خواهد داشت. هابرماس میان دین اصالح و تعدیل اندیشه های ستیزه جویانه سکوالرها 

عمومی پیوندهای عمیقی ایجاد کرده است که در مقایسه با تفکرات دیگر  ی و حوزه

فیلسوفان سکوالر بی نظیر و بسیار ارزشمند است. او دین را منشأ تمام ارزش های 

، بنابراینامنیت و سعادت بشری می داند.  درن از جمله عدالت، برابری، صلح،جهان م

با دین دیگر تقلیل گرایانه و یا ساده انگارانه نیست، بلکه عمیق و جدّی  هابرماسرد برخو

ورالیسم سکوالریسم و پیامد فلسفی آن یعنی ناتدین، است؛ برخوردی که اجازه می دهد 

 حوزه ی عمومیدر پرتو همین تمرکز روی اهمیت دین در را به چالش جدّی بکشاند. 

تصویر بهتری از جامعه بر پایه صلح، اتحاد و سعادت  تا است که هابرماس درصدد برآمده

 بشری ترسیم کند.
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