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فهرست اسامی

تئودور آدورنو )69-1903(: فیلســوف، جامعه شــناس و پژوهشــگر 
موســیقی. با مکتب فرانکفورت ارتباط نزدیکی داشــت. هابرماس در 1956 

دستیار پژوهشی آدورنو بود.
کارل اوتو آپل )-1922(: دوست و همکاری قدیمی هابرماس. هابرماس 
و آپل درباره نظریه عالیق شناختی و اخالق گفتمانی مشترکًا کار کرده اند. 

جی.ال. اوستین )60-1911(: فیلسوف تحلیلی انگلیسی که نخستین  بار 
ایده کنش های کالمی را مطرح کرد.

والتر بنیامین )1940-1892(: نظریه پرداز ادبی و فیلســوف آلمانی و از 
اعضای مکتب فرانکفورت.

ارنست بلوخ )1977-1885(: نئومارکسیست آلمانی و مولف کتاب  های 
روح اتوپیا )1918( و اصل امید )1959(. 

ژاک دریدا )2004-1930(: فیلسوف فرانسوی و بنیان گذار شالوده شکنی. از 
جمله متفکرانی که هابرماس در بحث از پساساختارگرایی به آرای او می پردازد.

امیل دورکیم )1917-1858(: بنیان گذار جامعه شناســی فرانســه و پیرو 
سنت کارکردگرایی و مولف کتاب های کار در جامعه)1893( و عناصر حیات 

مذهبی)1912(. 
میشــل فوکو )1984-1926(: مورخ و فیلســوف فرانســوی که شدیدا 

پساساختارگرا است.
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هانس گئورک گادامر )2002-1900(: متعلق به سنت هرمنوتیک آلمان، 
مولــف کتاب های حقیقت و روش )1960(. هابرماس در اواخر دهه 1960 با 

او درباره منزلت هرمنوتیک به عنوان نوعی علم مباحثه کرد.
جی. وی. اف. هگل )1831-1770(: فلیسوف و چهره اصلی در توسعه 
ایده آلیسم آلمانی. بر مارکس، مکتب فرانکفورت و هابرماس جوان بسیار تاثیر 

گذاشته  است.
مارتین هایدگر )1976-1889(: فیلسوف آلمانی و مولف کتاب هستی و 
زمان )1927(. هایدگر هم بر هابرماس جوان بسیار تاثیر گذاشته و هم هدف 

اصلی انتقادات او بوده است.
ادموند هوسرل )1938-1859(: بنیان گذار آلمانی رویکرد پدیدارشناسی 

در فلسفه و واضع اصطالح زیست  جهان.
ماکس هورکهایمر )1973-1895(: فیلســوف نئو- مارکسیست و مدیر 
موسســه تحقیقاتی فرانکفورت که بعدها زمینه الزم را برای تشــکیل مکتب 

فرانکفورت فراهم آورد. 
ایمانوئل کانت )1802-1724(: فیلســوف آلمانــی و مولف کتاب نقد 
عقل محض )1781( و تاثیرگذارترین فیلسوف عصر مدرن. هابرماس در آثار 
اخیرش و نیز در اخالق گفتمانی اش از رویکرد اســتعالیی کانت در فلسفه 

بهره ای چشمگیر می برد.
لورنــس کولبرگ )1987-1927(: نظریه روان شناســی او درباره توســعه 
توانایی هایی است که باعث اتخاذ تصمیمات اخالقی در انسان ها می شود. او منبع 
مهم نظریات هابرماس در زمینه رشد شخصی و تکامل اجتماعی دانسته می شود. 
نیکــوالس لومــان )98-1927(: نظریه پــرداز برجســته آلمانی که در 
جامعه شناسی، رویکرد پیچیده نظریه سیســتم ها را توسعه داد. هابرماس از 
دهــه 1970 تا هنگام مرگ لومان با او در مورد جایگاه نظریه سیســتم ها در 

جامعه شناسی به بحث می پرداخت.
ژان فرانسوا لیوتار )98-1924(: فیلسوف فرانسوی که با پست مدرنیسم 

پیوند نزدیکی دارد.
کارل مارکس )83-1818(: فیلســوف و نظریه پرداز اجتماعی آلمانی که 
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آثارش مبنایی برای شــکل دهی به مکاتب گوناگون فلســفی و جامعه شناسی 
مارکسیستی است. 

تالکــوت پارســونز )79-1902(: نظریه پــرداز اجتماعــی آمریکایی، 
کارکردگرایی و نظریه سیستم ها را توسعه داد. هابرماس در کتاب نظریه کنش 

ارتباطی تا حد زیادی از نظریات او بهره برده است.
ژان پیاژه )1980-1896(: روان شــناس شناختی که نظریه ساختارگرایی 
تکوینی را در مورد رشــد توانایی های شناختی انسان بسط داد. وی منبع مهم 

نظریات هابرماس درباره رشد شخصی و تکامل اجتماعی شناخته می شود.
چارلز سندرس پیرس )1914-1839(: فیلســوف آمریکایی که توسعه 

اولیه مکتب پراگماتیسم را سبب شد. 
جان راولز )2002-1921(: فیلسوف سیاسی آمریکایی و مدافع برجسته 
لیبرالیسم و مولف کتاب نظریه عدالت )1972(. در دهه 1990، هابرماس با او 

درباره ماهیت جامعه لیبرال به گفتگو پرداخت.
ریچارد رورتی )1931(: فیلسوف آمریکایی و شارح نئوپراگماتیسم.

آلفرد شــوتز )1959-1899(: نظریه پرداز اجتماعی اتریشی که با آثارش 
مفهوم زیست   جهان را به حوزه جامعه شناسی وارد کرد.

جان سرل )1923(: فیلسوف تحلیلی زبان اهل آمریکا که در توسعه نظریه 
کنش های کالمی اوستین نقش چشمگیری ایفا کرد. 

ماکس وبر )1920-1864(: چهره اصلی در توســعه جامعه شناسی آلمان و 
مولف کتاب اخالق پروتستانی و روحیه سرمایه داری )5-1904(. نظریه اش درباره 

عقالنی شدن بر آثار دوره بلوغ فکری هابرماس بسیار تاثیرگذار بوده  است. 
لودویک ویتگنشــتاین )1951-1889(: فیلسوف تحلیلی زبان اتریشی. 
هابرماس در نظریــه کنش ارتباطی به ویژه از آثار متاخر ویتگنشــتاین تاثیر 

پذیرفته است.
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پیش گفتار

قصــدم از نگارش کتاب  حاضر این بود که بــا ارائه چند مجموعه مقاله 
کوتاه بتوانم به معرفی برخی از مهم ترین اندیشه ها  و نظریات یورگن هابرماس 
بپردازم. سعی کردم تا در هرکدام از این مقاالت، در حد امکان، به شکلی کامل 
وارد شوم هرچند این کار باعث تکرار برخی از موضوعات مشخص می شود. 
با این همه، در جایی که مطلبی را تکرار کردم، سعی  کردم تا به آن موضوع تا 
حــدی به نحو متفاوتی بپردازم و توضیحات متفاوتی را ارائه کنم. از آنجا که 
هر مطلبی را نمی توان کامال مستقل بررسی کرد، لذا هر اصطالح مهمی را، که 
در جریان توضیح مطلب مورد نظر برای نخســتین بار به آن اشاره شده  است، 

با حروف پررنگ مشخص کرده ام. 
در نوشــتن این کتاب، به چند نفر مدیونم. نخست باید از کارمندان راتلج 
و به ویژه آندرا هارتیل1و دیوید آویتال2 تشکر کنم که من را به این کار ترغیب 
کردند و صبوری به کار بســتند. همکارانم در دانشــگاه کاردیف نیز همگی 
کوشیدند تا برایم فضای روشنفکری و محیط کاری مناسبی را فراهم کنند، اما 
باید به ویژه از کریس نوریس3 تشــکر کنم که در مرحله ای که در حال تکمیل 
کــردن دست نوشــته هایم بودم، فکر من را از تدریــس در برخی کالس های 
دانشگاه آسوده کرد. در پایان، بیش از همه به خانواده ام مدیونم. بدون عشق و 

1- Andrea Hartill 2- David Avitall 3- Chris Norris
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حمایت آنها، که حتی اگر از نوشتن این کتاب مطلع نبودند نیز باز حمایتشان 
را از من دریغ نمی کردند، هرگز نوشتن این کتاب به پایان نمی رسید. 
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مقدمه

یورگن هابرماس در 1929 در شــهری در نزدیکی دوسلدورف آلمان به 
دنیا آمد. او در دوره نازی ها رشــد کرد. خودش از وقایع مرتبط با پایان جنگ 
و محاکمه سران نازی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، به عنوان عوامل اساسی 
در شــکل گیری دیدگاه های سیاسی اش یاد می کند.1 هابرماس قبل از اینکه به 
عنوان دستیار پژوهشی تئودور آدورنو در دانشگاه فرانکفورت مشغول به کار 
شــود، در »گوتینگن« و »ُبن« آموزش دید. فعالیت به عنوان دســتیار آدورنو 
سبب شد با مکتب فرانکفورت ارتباط پیدا کند و جایگاهش در آخرین مراحل 
توســعه مکتب فرانکفورت تثبیت شد. بعدها در دانشگاه های گوناگون آلمان 
و آمریکا تدریس کرد و در نهایت به فرانکفورت برگشــت و اکنون به عنوان 

استاد بازنشسته در آنجا مشغول به کار است. 
بی شــک او را باید، در بین هم نســالنش، اثرگذارتریــن و پرارجاع ترین 
فیلســوف و نظریه پرداز آلمانی دانست. در محیط روشنفکری که تحت سلطه 
پســت مدرن ها قرار داشــت، آثار او در دفاع از آنچــه آن را »پروژه مدرنیته« 
می نامیــد و نیــز در دفاع از روشــنگری که در پی حقیقــت و عدالت و در 
خدمت رهایی بخشــی سیاسی بود، اگر چه مناقشــه برانگیز بود، اما پابرجا و 

1- Habermas, Jürgen 1992. autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas, 
Peter Dews (ed.). London: Verso, 77.
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مســتقل باقی ماند.1 جدا از ارائه نظریه اجتماعی کالنی که در خوانش مجدد 
ســنت جامعه شناسی آلمانی، فرانسوی و آمریکایی ریشه دارد و در هم سویی 
 با آنها اســت2، نتایج و خروجی های ســودمند نظریات هابرماس، حوزه  هایی 
نظیر فلسفه زبان3، روان شناسی شناختی و تکاملی4، توجیهات مارکسیستی در 
مورد دولت و تاریخ5، اخالق6و قانون7 را پوشش می دهد؛ نظریات هابرماس 
همچنین در زمره جریان مســتمر تفاسیر توسعه سیاســی معاصر در اروپا و 
آلمان8 قرار می گیرد. او به تازگی مباحثی را نیز درباره »جنگ علیه تروریسم«9 
و مسائل اخالقی مربوط به ژنتیک10 مطرح کرده است. از مهم ترین مشخصات 
آثار هابرماس، توجه او به انتقاداتی اســت که دیگران بر آثارش وارد می کنند، 

1- Habermas, Jürgen 1983(1980). ‘Modernity – An Incomplete Project’. In Postmodern 
Culture, Hal Foster (ed.). London: Pluto Press.
Habermas, Jürgen 1988(1985). The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve 
Lectures, F. G. Lawrence (trans). Cambridge, MA: MIT Press.
2- Habermas, Jürgen 1987 (1981). The Theory of Communicative Action vol. 2: Lifeworld 
and System: A Critique of Functionalist Reason, Thomas McCarthy (trans). Cambridge: 
Polity Press.
Habermas, Jürgen 1984a(1981). The Theory of Communicative Action vol. 1: Reason 
and the Rationalisation of Society, Thomas McCarthy (trans). Cambridge: Polity Press.
3- Habermas, Jürgen 1970. ‘On Systematically Distorted Communication’, Inquiry 13, 
205-18.
Habermas, Jürgen 1970. ‘Towards a Theory Of Communicative Competence’, Inquiry 
13, 360-75.
Habermas, Jürgen 1979(1976). Communication and the Evolution of Society, Thomas 
McCarthy (trans). Boston, MA: Beacon Press.
Habermas, Jürgen 1999. On the Pragmatics of Communcation, M. Cooke (ed.). 
Cambridge: Polity Press.
4- Habermas, Jürgen 1979(1976). Communication and the Evolution of Society, Thomas 
McCarthy (trans). Boston, MA: Beacon Press, 69-94.
5- Habermas, Jürgen 1976(1973). Legitimation Crisis, Thomas McCarthy (trans). 
London: Heinemann.
Habermas, Jürgen 1979(1976). Communication and the Evolution of Society, Thomas 
McCarthy (trans). Boston, MA: Beacon Press, 95-129.
6- Habermas, Jürgen 1990(1983). Moral Consciousness and Communicative Action, 
Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen (trans). Cambridge, MA: MIT Press.
 Habermas, Jürgen 1993aJustification and Application: Remarks in Discourse Ethics, C. 
Cronin (trans). Cambridge: Polity Press.
7- Habermas, Jürgen 1996 (1993). Between Facts and Norms: Contributions to a 
Discourse Theory of Law and Democracy, W. Rehg (trans). Cambridge: Polity Press.
8- Habermas, Jürgen 1981. Kleine Politische Schriften1-4. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Habermas, Jürgen 1989(1985). The New Conservatism: Cultural Criticism and the 
Historians’ Debate, Shierry Weber Nicholsen (trans). Cambridge, MA: MIT Press.
9- Borradori, Giovanna (2003). Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen 
Habermas and Jacques Derrida. Chicago, IL: University of Chicago Press. 
10- Habermas, Jürgen 2003(2001). The Future of Human Nature, Hella Beister (trans). 
Cambridge: Polity Press.
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بــه گونه ای که برخی از مواضع نظــری خود را در پرتو این انتقادات جرح و 
تعدیل می کند یا حتی از اساس تغییر می دهد. 

نخستین آثار هابرماس که توجه عموم خوانندگان انگلیسی زبان را به خود 
جلب کرد، در پی فراهم کردن طرحی از علم اجتماعی رهایی بخش )یا نظریه 
انتقادی( بود؛ علمی که در مفاهیمی نظیر کار، ارتباطات )یا تعامل( و قدرت، 
به عنوان ســه منبع کنش و آگاهی اجتماعی، ریشه داشت.1 کار با علم طبیعی 
و تکنولوژی، و ارتباطات با رشــته های هرمنوتیک تاریخ و علوم فرهنگی و 
اجتماعی ســر و کار دارد. قدرت سیاسی نیز با مسائل مربوط به رهایی بخشی 
انســانیت از سرکوب مرتبط اســت. او به این منظور به طرح مجموعه ای از 
مقاالت در حوزه آموزش و نیز درباره ماهیت به شــدت تکنوکراتیک جامعه 
مــدرن2 پرداخت و مقوله بندی دغدغه های عمده خود درباره مســائلی نظیر 
سوءاســتفاده از علم طبیعی و پوزیتیویستی و الگوهای آن در علوم اجتماعی، 

به ویژه در سیاست گذاری اجتماعی را آغاز کرد.3
در دهه هــای 1980 و 1990، هابرماس به توســعه نظریه کنش ارتباطی 
و پراگماتیک عام )یا صــوری( پرداخت؛ نظریه ای که اکنــون مبنای همه 
نظریه پردازی هایش دانســته می شود. اساسا انســان ها موجوداتی ارتباطی در 
نظر گرفته می شــوند. او به تحلیل شــیوه هایی پرداخت که بر اساس آن افراد 
معمولی با استفاده از مهارت های ارتباطی شان به خلق و حفظ روابط اجتماعی 
می پردازند. از دیدگاه هابرماس در هر اظهارنظری، اعم از اینکه عبارت، سوال، 
اتهام یا هر چیز دیگری باشد، چهار ادعای اعتبار مطرح می شود. یعنی در هر 
سخنی که فردی مطرح می  کند، چهار ســطح وجود دارد و این امکان وجود 
دارد که شــنونده این سطوح را به چالش بکشد: نخست، سخنگو را، به دلیل 
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