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 چکیده
 نو رایطش الزامات با مارکسیستی سیاسی نظریه بازسازی به مشهور انتقادی نظریه متفکران از هابرماس 

 را جایگاهی او، معرفتی مبانی به اجمالی اشاره ضمن دارند تالش پژوهشگران تحقیق این در. است پدید

 شپرس این به کرده تبیین دارد ارتباطی کنش تعمیق و عمومی حوزه گیریشکل فرایند در زبان که

 به اسهابرم ورزی اندیشه بر حاکم فضای در زبانی ارتباط و دیالوگ ، زبان کارویژه که دهند پاسخ اساسی

 اخلید مشکالت فکری نحله این کاربست با توانمی چگونه و چیست؟ عمومی حوزه گیری شکل در ویژه

 در عمومی حوزه نهادهای نقش ویژه به و دولت/  دولت و ملت/ دولت ملت،/  ملت هایشکاف جمله از

 هب فرانکفورت مکتب انتقادیِ-هنجاری نظریه الزامات از که پژوهش این نمود؟ مدیریت را سیاست عرصه

 ینهنهاد در را نظریه این کاربست امکان کوشدمی مقاله دوم بخش در است،برده بهره نظری چارچوب عنوان

 تونم بررسی در تحلیلی – توصیفی روش از حاضر مقاله. دهد قرار بررسی مورد ایرانی عمومی حوزه کردن

 ارتقاء و عمومی حوزه تقویت با را ایران در ملی واگرایی از گیری پیش جهت راهکارها برخی هابرماس

 .نماید ارائه داخلی انسجام

 .یزبان چرخش ؛زیست جهان ؛عمومی حوزه؛ ارتباطی کنش؛انتقادی نظریه :هاکلید واژه
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 مسئلهبیان  و مقدمه – 1
 رارق افالطون و سقراط همچون بزرگی فالسفه و اندیشمندان توجه مورد دیرباز از نزبا عنصر 

 قرن دوم نیمه ویژه به 1روشنگری عصر از پس فکری تحوالت به زبان مجدد تولد اما استگرفته

 خود یدجد نظریه ارائه با که باشد فردی نخستین شاید فرگه گوتلوب. گرددمی باز میالدی 19

 فرگه 19 قرن های دهه واپسین در .کرد آماده زبان بازتولید برای را عرصه ضیاتاری حوزه در

 احتماال]اعداد ریاضیات در که رسید نتیجه این به خود تحقیقات در اروپایی ریاضیدان و فیلسوف

 سایر به ار منطقی رابطه این او .کنندمی برقرار منطقی روابطی یکدیگر با [ریاضیدان اراده از خارج

 ایرابطه یکدیگر با هم آفرینش جهان گوناگون اجزاء شد مدعی و داد تسری هم جهان اجزاء

 در واندتمی که ابزاری ترینمهم گفتمی که بود این وی اصلی نوآوری اما .کنندمی برقرار منطقی

 تالح از زبان پس آن از .(1۴8: 1389 موسوی،) است زبان بیاید یاریمان به رابطه این بررسی

 استقالل هب که روند این .یافت دگرگونه کاربردی و شد تبدیل موثرتر عاملی به ارتباطی صرف ابزار

 ایدگره مارتین جاییکه تا گرفت قرار غربی اندیشمندان اقبال مورد بسیار انجامید سوژه از زبان

 گویدمی سخن که است زبان خود این بلکه گویدمی سخن که نیست انسان این بود مدعی

 مرحله تا آنرا و کشید باالتر هم مرحله این از حتی را زبان جدید شرایط این .(۲۲۲: 138۰پین،)

 زبان به کهبل نیست زبان مالک انسان بود معتقد پالمر راستا همین در .داد ارتقاء انسان بر مالکیت

 کنش نوعی به یزبان چرخش که شد مدعی توانمی مجموع در .(66 :138۲ پالمر،) دارد تعلق

 هانظریه سایر به مرور به زبانی چرخش. دارد ۲یاتنومتدولوژ در ریشه که است انجامیده کالمی

 .است آن نماینده هابرماس که متأخر انتقادی نظریه و گفتمان هنظری به جمله از کرد سرریز نیز

 قواعد و اصول از ایمجموعه تابع هنوز که است عقل جامع شدن عقالنی و عقالنیت نجات او هدف

 و (شناخت) معرفت کردن نزدیک او هدف که کندمی تصریح هابرماس. استنشده شناسی روش

 هاانانس اساس این بر. استروزمره زندگی جریان در شدن درگیر از ناشی معرفت زیرا است، زندگی

 کنند. می کشف و خلق زمان هم خود عمل و گری پرسش با را هانج

 هابرماس، زبانی هایبرداشت کاربست با آیا که است این حاضر پژوهش  در اصلی ؤالس

 زهحو گیریشکل به توانمی تفاهم و گفتگو پدیده به او 3بیناذهنی نگاه و او انتقادی های اندیشه

                                                           
1- Enlightenment Age   

 دهه رد کارفینگل هارولد بنام آمریکایی شناس جامعه توسط که شناسی جامعه در است ای نظریه اتنومتدولوژی -۲

 لعوام در را انسان اجتماعی رفتارهای ریشه مشترک احساسات و عقل رد با مکتب این. است شده مطرح میالدی 6۰

 .شخصی مسائل در نه بیند، می اجتماعی
3- Intersubjectivity View 
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 اآی نمود؟ حرکت همگرایی مقصد سوی به واگرایی عزیمت نقطه از و ؟کرد کمک ایرانی عمومی

 ملی تفاهم بالمآل و ایرانی عمومی حوزه ایجاد قابلیت و توان هابرماس یورگن انتقادی هایاندیشه

 زهامرو ما که است این رو پیش تحقیق اصلی فرضیه دارد؟ را مردم با دولت و مردم با مردم ینب

 هاارزش از دسته دو دارای ایران اسالمی جمهوری سیاسی نظام و مردم بر حاکم فکری فضای در

 نیپسی ارزشهای دیگر دسته و ... و فرهنگ ،زبان دین، میهن، مانند پیشینی ارزشهای هستیم

 نای بر پژوهشگران...  و دولت و ملت متقابل حقوق آزادی، استقالل، ،هتوسع ملی، منافع مانند

 املع عنوان به تواندمی هابرماس انتقادی هایاندیشه پسینی ارزشهای حوزه در اقل حد که باورند

 شینیپی ارزشهای حوزه در اندیشه این اثربخشی چه اگر گیرد قرار برداری بهره مورد ملی همگرایی

  .نیست انتظار از دور هم

 پیشینه پژوهش – 2

 ینظر چارچوب -2-1

 هظرین نئومارکسیسم،  در ریشه از یکسو که است انتقادی هنجاری نظریه یک واجد هابرماس

 این بر او. دارد پارسونز تالکوت و وبر ماکس نظریه سوی دیگر ریشه در ازو  1فرانکفورت مکتب

 لسفهف از گسست به جدلی، اجتماعی نظریه گیریشکل در شدن سهیم با تا کرده تالش اساس

ینس، اب) ددست یاب اخالقی و محور عمل پراگماتیسم و ذهینت بینا مقوله به دادن اهمیت و ۲سوژه

 اردد قرار علم و فلسفه حدفاصل در انتقادی نظریه پیوزی مایکل دیدگاه از .(۲18 - 19۴: ۲۰۰۴

 هوممف دو محمل مجموع در دارد یونانی ریشه که کریتیک واژه .است انسانی عالئق در آن ریشه و

 و فلسفی هایپدیده داوری قالب در هم یعنی .(1۲:139۴احمدی،) بحران: ب  داوری: الف: است

 داری سرمایه ،پوزیتیویستی عقالنیت عرصه در شده حادث بحرانهای یابیریشه در هم و اجتماعی

 رعص رد باید نیز را نظریه این تاریخی ریشه .است شاهدهم قابل مارکسیسم درونی بحران و

 او نظر مورد عقالنیت .کرد جستجو کانت ایمانوئل نظر مورد 3عقالنیت در ویژه به روشنگری

 .(97: 1395 سلطانی، و دیانمیاراح) بود محور سوژه و اومانیسم بر مبتنی و اثباتی ،استعالیی

 قایدع در بعدها که گونه آن روش از ارزش جدایی زمینه کانتی عقالنیت در مستتر گراییاثبات

  .نمود فراهم را اخالق رفتن حاشیه به نتیجه در و یافت تجلی وبر ماکس

                                                           
 
1 - Frankfuort School 
2- Subject Philosophi 
3 - Rationality 
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 در و قلع بالندگی به که است الحیس نقد باشد نقد از فارغ نباید چیز هیچ بود معتقد کانت

 قادیانت رویکرد .انجامدمی فرد خودمختاری و انسانی جامعه رهایی و جهان بر بشر سلطه به نهایت

 فاوتهاییت با بیگانگی خود از عنصر تبیین در ویژه به مارکس او از پس و هگل توسط بعدها کانت

 ناسیشجامعه مطالعات به طبیعی علوم حوزه از نقد و عقالنیت از کانتی برداشت این. یافت تداوم

 بیعتط جهان نقد از استفاده با... و اسپنسر دورکهایم، کنت، اگوست جائیکه تا یافت تسری نیز

 عامل چند اما. پرداختند طبیعت مثابه به جامعه مطالعه به است ابزاری عقالنیت آن دیگر نام که

 مهه نقد و کانتی عقالنیت آنکه اول: ساخت وادار رویکرد این در تجدیدنظر به را اندیشمندان

 بر لطتس از پس رویکرد این و بود انجامیده گرایی اثبات رویکرد تقویت و تأسیس به او جانبه

 اولین این و( 116: 139۴، اسماعیلی و سلیمی) بود کرده پیدا میل انسان بر سلطه به ماده جهانِ

 آنکه دوم(. 1۲5 :همان)رفتمی شمار به سلطه بالمآل و داریسرمایه گیری شکل در گام

 خالف بر بود شده تدوین مارکس کارل توسط داریسرمایه عارضه درمان برای که ایایدئولوژی

 فالحت ی جامعه در و بعد سال 7۰ که اروپا صنعتی جامعه در نه و 18۴8 سال در نه او نظر

 و انتک آرمانگرایانه هایاندیشه آنکه سوم. افتاد اتفاق مصنوعی و نارس شکلی به روسیه پیشه

 بود بشر نوع آزادی که خود اصلی هدف به تنها نه هیچکدام مارکس بخش رهایی پندارهای

 هگلیسم و مارکسیسم. بودند شده بدل انسان اسارت در دیگر زنجیری به خود بلکه بودند نرسیده

 تحصلی النیتعق به انتقاد در بودند کانتی انهرروشنگ آرمانگرایی بر مبتنی آرمانگرایانه رویکرد که

  .نماندند پوشیده نقد بین تیز نگاه از نیز خود اام گرفتند شکل او

 و( 168: 1395 زاده، نجف) اقتصادی نه دارد تاریخی ماهیتی انسان بود معتقد که گرامشی

 این نقد باب که دنرومی شمار به مارکسیسم مکتب طلبان تجدیدنظر اولین جزو برنشتاین ادوارد

 رد ار مارکسیسم ندارم قصد من»: گویدمی باره این در برنشتاین .دندنمو فراهم را فکری نظام

 کنیم رد را مارکس علمی آثار که نیست این پیشرفت بدانیم که است این اصلی مسئله بلکه کنم

 ابتدا نکهآ مگر نیست کارساز پیشرفتی چنین اما بپذیریم را تحولش و نتایج که است آن بلکه

 مبدع را او برخی دلیل همین به( 167: 139۲، رحیمی) «بسازیم او نظریه از انتقاد تسلیم را خود

 هم لوکزامبورگ و کائوتسکی.دانندمی ۲علمی سوسیالیسم برابر در 1انتقادی سوسیالیسم نظریه

 عنوان به .کردند شایانی کمک آن از زداییتقدس تعبیری به یا مارکسیسم در نظر تجدید روند به

 راههای از نوتر] نو راههایی توان می» : نمود اشاره لوکزامبورگ رُزا از جمله این به توان می نمونه

                                                           
1 - Critical Socialism 
2 - Scientific Socialism 
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 نمی ختم باشد مقام واال کس آن هم قدر هر کس هیچ به درست سخن زیرا گشود [مارکس

 سمارک هایاندیشه فلسفی مبانی در نظر تجدید به که دیافرا اولین از یکی همچنین .«شود

 که بود مضاعف اهمیت دارای فرایند این در دلیل این به لوکاچ .(1۲9 :همان) بود لوکاچ پرداخت

 هایشهاندی و مارکسیسم فلسفه بین و بیندازد مکتب این چارچوب از بیرون به نگاهی توانست

 .نماید مساعدت انتقادی نظریه فربهی به و کند برقرار ارگانیک ارتباطی وبر ماکس

سیسِ تاریخ لحاظ به سه به باید نیز انتقادی نظریه تأ س  سال رد که اجتماعی تحقیقات مؤ

 لیکسف گذاریسرمایه با مؤسسه این. نمود اشاره بود گرفته شکل فرانکفورت دانشگاه در 19۲3

ـــکل آدورنو و هورکهایمر نظری هایپویش و ویل  این بر عالوه(. 1۰5: 1393، نوذری) گرفت ش

 ادی فرانکفورت مکتب گذارپایه و اول نســـل عنوان به نیز مارکوزه و بنیامین از شـــخصـــیت دو

ضی ۲ نظریه این برای برخی. شودمی سل یا دوره ۴ برخی و 3 دیگر بع  اندشده قائل متفاوت ن

 درگذشت تا 195۰ از سوم دوره 195۰ تا 1933 از دوم دوره 1933 تا 19۲3 از اول دوره: شامل

 برای که آنهایی. کنون تا تاریخ آن از چهارم دوره و 197۰ دهه اول نیمه در آدورنو و هورکهایمر

 این اکابر از را او دیگران و دوم نســـل نماد را هابرماس هســـتند دوره دو به قائل انتقادی نظریه

ــمار به نظریه ــل البته. آورند می ش ــکل هابرماس از پس نیز نظریه این از جدیدی نس  هگرفت ش

 هایآرمان مابین پیوند ایجاد هونت اصلی رویکرد. دانندمی آن نماد را هونِت اکسل برخی که است

 . (11۴: 139۴، رحیمی) است سوسیالیسم اهداف و[ برادری برابری، آزادی،]فرانسه انقالب

ــد مدعی توان می مجموع در ــتن با انتقادی نظریه که ش ــم از گام چهار برداش ــیس  مارکس

سیک صله کال  آنچه زا آنرا دایره و پرداخت ایدئولوژی تعریف در بازنگری به اول گام در گرفت فا

شت نظر در مارکس که ساس بر تنها نه داری سرمایه شد متوجه دوم گام در. کرد تر فراخ دا  ا

 در تضاد اصل پذیرش ضمن سوم گام در است خوداحیاگر که نیست خودویرانگر مارکس دیدگاه

 و داد سوق شناسی روان فرا حوزه به اقتصاد حوزه از کالسیک مارکسیسم عکس بر آنرا جامعه

سم گرایی جزم و نمود مکتب این ساختار وارد را هرمنوتیک چهارم گام در  ار کالسیک مارکسی

 آن دیگر نام که انتقادی نظریه. (۲3: 139۰،کانرتون) ساخت اعتبار بی آن اولیه اصول تفسیر در

 خیبر زعم به کنون تا اند نامیده غربی مارکســـیســـم آنرا نیز برخی و اســـت فرانکفورت مکتب

 ندعبارت هستند آن گذاران پایه  واقع در که اول نسل است کرده تربیت را نسل دو پژوهشگران

ــلی ویژگی.... و مارکوزه فروم، هورکهایمر،بنیامین، آدورنو، از ــله همزمان حفظ گروه این اص  فاص

ست کالسیک مارکسیسم و لیبرالیسم با خود گفتمانی سل. ا  قرن دوم هنیم در بیشتر که دوم ن

 ینب روابط در قطبی دو نظام ســلطه همچون جدیدی هایپدیده تاثیر تحت اندیافته پرورش ۲۰
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 جنبشـــهای از جدیدی نوع ظهور شـــدن، جهانی غربی، اروپای در 1رفاه دولت تاســـیس الملل،

ــکل... و اجتماعی ــدن نزدیک رویکرد این عمده ویژگی گرفت ش ــت و چپ دیدگاه دو ش  و راس

ضور صر موثر ح ست زبان عن سته هابرماس ا سوف ترینبرج سل این فیل  ظامن) رودمی شمار به ن

 هر محوریت اما کندمی پیگیری متفاوت مســیر دو در را نقد پروژه هابرماس. (9: 1381، بهرامی

لت آن رأس در و ۲اخالق بحث دو ـــت عدا قد یکی. اس نت منظر از ن قد دیگری و کا  منظر از ن

سترها به اول نگاه از. مارکس ضه گیریشکل هایزمینه و ب  اهنگ از از و پردازدمی عدالتیبی عار

. (373: 1383، اندرســون) کندمی اشــاره عدالتیبی مصــادیق و نمادها ســازیبرجســته به دوم

 هب اســتعالیی چرخش یک واجد هابرماس ســیاســی هفلســف گوید،می باینس کنت که همانطور

ست کلمه کانتی معنای سفه از گذار در که ا  و بانز مدد به کانتی گرایی عمل به مدرن سوژه فل

 آلفرد هوسرل، فلسفه پایه بر که اینظریه .(195: ۲۰۰۴ینس، ا)ب گیردمی صورت ارتباطی کنش

سفه و مید هربرت جورج گرایی عمل شوتز، شتاین زبان فل ست به ویتگن ست آمده د  نای در. ا

 در شــدن مدرن فراگرد تکامل که اســت آن بر هابرماس بخش رهایی و انتقادی نظریه چارچوب

شتر جهان شرفت مدیون بی ست ارتباطی کنش در پی  هاینهاد طریق از ارتباطی کنش همین و ا

ـــکاف کاهش الجرم و تفاهم ایجاد به عمومی حوزه مقوم ـــکل ها،ش  و اجتماعی وفاق به دهیش

 (.19۲ – ۲۰۴: 1998)کریگ،  شودمی منجر دموکراسی تعمیق

  کیست؟ هابرماس -2-1-1

 دنیا به دوسلدورف شهر در 19۲9 سال در آلمانی معاصر برجسته فیلسوف هابرماس یورگن

شته در تحصیل به بن و زوریخ در آمد سفه، ر سی روان تاریخ، فل  الس در پرداخت ادبیات و شنا

سفه بررسی: تاریخ در مطلق» عنوان تحت خود دکترای نامه پایان از 195۴  ایدورانه تاریخی فل

 انشگاهد در تدریس به استادی کسوت در کنونتا پس آن از کرد دفاع بن دانشگاه در «شیلینگ

 کتاب تا( 196۲) عمومی حوزه در ســاختاری تحول کتاب انتشــار از .اســت لمشــ و فرانکفورت

ـــهور مجادله اهل و پرکار متفکری عنوان به ،(199۲) ها واقعیت  و هنجارها مابین بنیادین  مش

                                                           

 

1- Welfare Government 

2- Moral 
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ــده ــت ش  دوره در آلمانی متفکر اثرگذارترین را او کارتی مک وماست. (198 – ۲۰۴)همان :  اس

 ( ۲3: 1978)مک کارتی،  انددمی معاصر

 و مقاله صـــدها و کتاب 37 از بیش تاکنون و اســـت کاری پر اندیشـــمند هابرماس یورگن

شه صهعر در علمی سخنرانی ست کرده ارائه انتقادی اندی ست باید .ا شه که دان  گنیور های اندی

 او عمومی حوزه و ارتباطی کنش نظریه ردپای توانمی حتی دارد تاریخ دل در ریشـــه هابرماس

ستان یونان در را س و اندیشمند اولین سقراط زیرا یافت نیز سقراط آراء در مشخصا و با  وفیفیل

ـــه» و «زبان» رابطه اهمیت به که بود  وجهت یکدیگر بر دو آن تاثیر و نقش به و برد پی «اندیش

ــقراط رویکرد روی این از نمود ــفی دیدگاههای بیان برای س  نآ البته که بود «دیالوگ» اشفلس

ستوار زبان بر هم شته ا ستگ صی هدف آن در رفته بکار زبان و دیالوگ برای او آنکه جالب ا  خا

 کنش اصــلی اهداف از و کلیدی مفاهیم وجز قضــا از که تفاهم ایجاد راســتای در آنرا و بود قائل

 . بردمی بکار است هابرماس ارتباطی

 شبیه چیزی به یونانیان روزمره زندگی سبک از گرفتن الهام با باستان یونان عصر در سقراط

شاره هابرماس عمومی حوزه ست نموده ا ست«آگورا» از گیریالگو آن و ا  عمومی مکانی آگورا .ا

ـــب و روزمره کارهای انجام هنگام یونانیان که بود ـــمن و آمدندمی هم گرد آن در کار و کس  ض

 یا دتهدی ترس، هرگونه فارغ را متکثری و متنوع مطالب از ایمجموعه بایکدیگر ارتباط برقراری

 نیز معاصــر دوران در همچنین .(۲8۴: 139۰قزلســفلی،) گذاشــتندمی میان در یکدیگر با اجبار

شمندان سیاری آور نام اندی شل همچون ب ستو فوکو، می  تیرور ریچارد موفه، شنتال الکالئو، ارن

 یپ عمومی حوزه در انسانی روابط گیریشکل در زبان موثر نقش و اهمیت به هابرماس مانند... و

باره و برده ندنموده پژوهش و تحقیق آن در گاه و نقش روی هر به .ا بان جای  کنش نظریه در ز

 هن را زبان که اســت اندیشــمندانی اولین از یکی او زیرا دارد عمیق ملأت جای هابرماس ارتباطی

 کار به بیناذهنی و اجتماعی ســاز،مفهوم مســتقل، عاملی عنوان به که تکلم و ســخن قالب در

 .استبرده

 هابرماس اندیشه تبارشناسی -2-1-2

 یرهابست و هابرماس اندیشه اصلی هایریشه کهن، خیتاری پیشینه و اهمیت داشتن علیرغم

 بدون. کرد جستجو روشنگری عصر و معاصر جهان در باید را او انتقادی نظریات گیریشکل اصلی

 بارزهم بخشی، رهایی درباره او توصیفات از را مهم این گراست اخالق فیلسوف یک هابرماس شک

: 1378، علیخواه) دریافت توانمی روشنی به اجتماعی رواداری و  برتفاهم تاکید و خشونت با

 انتیک اخالق هایاندیشه بویژه روشنگری اخالق تاثیر تحت زمینه این در او رسدمی نظر به (.1۲۴
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 اثیرت نمود، استوار کانتی فلسفه و روشنگری عصر بر را بحث این عزیمت نقطه باید لذا است

 لقاب ارتباطی تفاهم و خشونت از پرهیز ویژه به هابرماس نظریات در روشنی به کانت هایایده

 چنانچه لذا. یافت ادامه نیز او از پس اخالق به کانت نگرش نوع .(۲: 1385، مبارکی) است رصد

 رماسیهاب قرائت اصلی شعار و عدالت را کالسیک مارکسیسم مکتب اصلی شعار اغماض اندکی با

 حداقل را اخالق پای رد سادگی به( ۴۲، 1375، پدرام) بدانیم بخشی رهایی را انتقادی نظریه از

  .یافت آن در توانمی نظری عرصه در

 در هم ارتباطی کنش در هم عمومی حوزه در هم هابرماس یورگن کلی دیدگاه وصف این با

 همداراناخالق دیدگاه از متاثر باید را زیست جهان ترسیم و تعریف در هم و مشورتی دموکراسی

 را کانتی اخالق با او اصلی تفاوت واقع در که اساسی نکته این اما .دانست جامعه و سیاست به

 عنیی دارد پسینی شکل اخالق هابرماس اندیشه در که کرد فراموش نباید را کندمی برجسته

 جامعه رب حاکم انسانی روابط در موجود بیناذهنیت از بلکه نیست شده تعیین پیش از ایپدیده

 زیست جهان هم و عمومی حوزه هم و ارتباطی کنش هم که بیناذهنیت این گیردمی ریشه

 ولحص هدف به و گفتگو برای که دارد زبان نام به مدیکارآ ابزار استشده استوار آن بر هابرماس

 های حوزه در هابرماس انتقادی هایاندیشه صحیح فهم برای .شودمی استفاده آن از تفاهم

 عرفت،م هستیم استراتژیک بسیار موضوع سه از او درک و فهم به دستیابی از ناگزیر  گوناگون

 .شناخت عقالنیت،

 به شناسا فاعل آن در که دارد االذهانی بین حالتی معرفت هابرماس اندیشه در: معرفت

 فرد به ستهواب حقیقت رویکرد این در لذا .بگذارد اثر آن بر تواندنمی مستقیم شکلی به و تنهایی

 یردگمی شکل دیالوگ و مباحثه راه از و گفتمانی رویکردی با و اجتماعی شرایطی در و نیست

  .(8: 1393، پرست نوع باقری)

 قادن عقل اهمیت به اشاره در بشری عالئق و معرفت کتاب در پرآوازه متفکر این :عقالنیت

هابرماس، ) «گرفت کار به عملی اهداف خدمت در مشروع شکل به را نظری عقل توانمی»: اوردمی

 امید و بشر رهایی موضوع به توجه اول. است اساسی اصل دو بیانگر عبارت این .(۲۰3: 1971

 ایجامعه چنین ریزی پی در معرفت نقش دیگری و سلطه، از رها و عقالنی ایجامعه به رسیدن

 :دارد باور عقالنیت نوع دو به هابرماس .امیدی چنین تحقق و

 تعقالنی نوع این نسبت است کانتی عقالنیت همان ابزاری عقالنیت:  1ابزاری عقالنیت: الف 

 .آیدمی رب آن جستجوی در سپس کندمی تعریف ابتدا را حقیقت یعنی است پیشینی حقیقت با

                                                           
1- Instrumental Rationality 
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 ارتباطی کنش از که موانعی کلیه حذف یعنی ارتباطی عقالنیت :1ارتباطی عقالنیت: ب

 فاوتت .آیدبرمی آن تحریف صدد در کنش نوع این گیریشکل صورت در یا و کندمی جلوگیری

 این ردب نام توانمی ابزاری عقل و ارتباطی عقل بین موجود تفاوتهای شمار بی بین از که ایعمده

 «لطهس» به ابزاری عقالنیت اما کندمی سوگیری «تفاهم» سمت به ارتباطی عقالنیت که است

 . دارد گرایش

 دارای کدام هر که دارد وجود متفاوت شناخت نوع سه اصوال هابرماس اندیشه در :شناخت

 ئقعال در ریشه شناخت نوع این تحلیلی، – تجربی شناخت: الف :هستند خود خاص ویژگیهای

 شناخت نوع این: هرمنوتیکی – تاریخی شناخت: ب . دارد تمرکز ماده جهان بر و دارد بشر فنی

 نوع این: انتقادی شناخت: ج .استنموده تمرکز متن تفسیر بر و دارد عملی عالئق در ریشه

 هابرماس نظر از. است نموده تمرکز «سلطه» بر و دارد بخشی رهایی عالیق در ریشه شناخت

 یتجرب شناخت که مفهوم این به هستند خود خاص رسانه دارای عالئق یا شناختها این از هرکدام

 از انتقادی شناخت و «زبان» رسانه طریق از هرمنوتیکی شناخت[ پراکسیس] «کار» وسیله به

 نوع سه این .(8: 1385، مبارکی) یابدمی بروز و ظهور[ سلطه] «۲اقتدار» ابزار بکارگیری راه

 غایتمند کنش -1:نمایندمی فراهم را کنش نوع سه گیری شکل زمینه  مرتبط ابزارهای و شناخت

 معرفی را کنش از چهارمی نوع هابرماس اما ۴نمایشی کنش -3 3هنجاری کنش -۲  راهبردی یا

 .است ارتباطی کنش آن نام کندمی

  هابرماس انتقادی اندیشه واژگان کلید -3 -2-1

ها که سپهر زیست به معنای عرصه زندگی مشترک اجتماعی و عرصه دانش : زیست جهان

زند، پیش از هابرماس در آثار هوسرل و آلفرد شوتز نحوه زیست ما را در جهان انسانها رقم می

 ،هدف آنها درک جدیدی از رابطه علم، جامعه و تجربه زیسته بشری بود )معینیمطرح شده است. 

ای هزیست جهان برای این متفکر فرانکفورتی خاستگاه معانی فرهنگی، همبستگی. (15۴: 139۴

اجتماعی و هویت شخصی است و روابط نمادین، ساختارهای هنجاری، جهان معنا، عمل ارتباطی 

دهد. در زیست جهان انبانی از الگوهای تفسیری، به طرزی کیل میو تفاهمی مبنای آن را تش

  .(۴6 – ۴8: ۲۰۰3)اریکسون و ویگارد،  شودزبانی، سازماندهی می
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 خشب دو به را جامعه در بشر روی پیش عرصه ابتدا زیست جهان کلیدواژه تبیین در هابرماس

 زا متفاوت عرصه دو این نامیدن برای هابرماس .کندمی تقسیم عمومی عرصه و خصوصی عرصه

 عمومی عرصه همان یا جهان زیست او نظر از. کندمی استفاده «نظام» و «جهان زیست» واژه دو

 نهمچو عناصری بر نظام آنکه حال است جامعه و [هویت شاید] شخصیت فرهنگ، فعالیت عرصه

 و مردم دنیای را زیست جهان توانمی دیگر ایزاویه از است استوار خانواده و اقتصاد سیاست،

 ابرماسه یورگن که نیست جهت بی. نامید ثروت و قدرت اصحاب و دولت دنیای را سیستم یا نظام

 در خود هابرماس. (575: 138۴، هابرماس) کندمی قلمداد نظام اصلی عناصر را «زور» و «پول»

 گرفته شکل ارتباطی کنشهای فرایند در که است معنایی افق آن زیست جهان گویدمی زمینه این

 تزیس جهان تر روشن عبارت به کندمی عمل ارتباطی کنش هر در زمینه پس صورت به اکنون و

 هنر، علم، های حوزه تمامی انتقادی عقالنیت محوریت با که است عمومی عرصه از بخش آن

 . گیردمی بر در را زندگی سبک و مد ورزش، عمومی، افکار رسوم، و آداب مذهب،

 پیشتر که است ایواژه کلید عمومی عرصه یا عمومی سپهر یا عمومی حوزه: عمومی حوزه

 ااخالق دولت که است قلمروی آن از او منظور. است هابرماس پرداخته و ساخته اما رفته کار به هم

 روابط عرصه عمومی حوزه .باشد داشته را آن بر تسلط قصد یا شود وارد آن به نباید منطقا و

 و عمومی افکار از چه اگر عمومی حوزه. است محاکات حوزه حوزه این است یکدیگر با انسانها

-می چنین خود او زیرا شد دو آن بین تالزم منکر تواننمی اما است ترگسترده مدنی جامعه

 آن در که است اجتماعی زندگی از قلمروی چیز هر از قبل عمومی حوزه از ما مقصود :»اندیشد

 با(. 9۴:139۲،یزدخواستی و همکاران) «گیردمی شکل شودمی منجر عمومی افکار به آنچه

 هابرماس عمومی حوزه در مرکزی و اصلی عنصر دیالوگ و گفتگو شد مدعی توانمی اطمینان

 نیمد جامعه و عمومی حوزه بین تفاوت یک اقل حد به توانمی دقت اندکی با وصف این با. است

 رمن جنبه و محتواست بر ناظر بیشتر عمومی حوزه که نحو این به برد پی هابرماس اندیشه در

 صب ه دارای سازمانی و نهادی هایجنبه به اشاره با مدنی جامعه آنکه حال دارد بیشتری افزاری

  .است بیشتری افزاری سخت

 گیریشکل بستر عمومی حوزه –1  :از عبارتند هابرماس نظر از عمومی حوزه عمده ویژگیهای

 حوزه – 3 .است عمومی منافع عمومی حوزه در بحث اصلی موضوع – ۲.است عمومی افکار

 (.۲6:1393هوالب،) است عمومی قدرت و خصوصی عالقه بین گرانهمیانجی نقشی یادار عمومی

 آزاد عمومی حوزه به ورود – 5 .است حاکم دموکراتیک نظارت و مشارکت عمومی حوزه در – ۴

 و اندیشی جزم از عمومی حوزه – 6 [نیست پذیرامکان آن از خروج تر روشن تعبیر به یا]است

 آن در استبداد و است حاکم عمومی حوزه بر جمعی خرد – 7. است مصون عمومی اختالفات
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 آن در لذا است متنوع سالیق مندینظام از واحد شکل یک عمومی حوزه –8 .ندارد جایگاهی

 .است حاکم کثرت عین در وحدت اصل

 :کندمی تقسیم دسته سه به را هاکنش کلی بندی تقسیم یک در هابرماس :ارتباطی کنش

 منفعت و اقتصادی ایصب ه است، اجتماعی غیر کنشی ،کنش نوع نای: 1ابزاری کنش: الف

 .کندمی فراهم را ماده جهان بر بشر گی چیره زمینه و دارد محور

 یاجتماع جنبه از است استراتژیک کنش آن دیگر نام که کنش نوع این: ۲راهبردی کنش: ب

 .دارند رفیعی جایگاه اجتماعی هنجارهای و ساختارها آن در و است برخوردار

 اجتماعی جنبه دارای است هابرماس اندیشه زائیده که کنش نوع این:  3ارتباطی کنش: ج

 مسیر در و نیست روشن قبل از هانهاده و هاداده آن در استراتژیک کنش خالف بر اما است قوی

 رتباطیا کنش در لذا یابندمی تعین گیردمی شکل روابط آن خالل در که نقدهایی و ارتباط ایجاد

 .کندمی عمل راهبردی کنش در هنجار و ابزاری کنش در منافع مثابه به ارتباط

 کنش بر هابرماس عمومی حوزه شد عنوان پیشتر همانگونه: ارتباطی کنش در زبان اهمیت

 ستا جالب .کندمی استفاده «زبان» ابزار از خود نوبه به نیز کنش این و است استوار ارتباطی

 ای ابزارساز یا ناطق موجودی را انسان که متقدم فالسفه از بسیاری برخالف هابرماس بدانیم

 پس کندمی استفاده زبان عنصر از انسان تعریف در( 33:1393آرنت،) کردندمی معرفی سیاسی

 اکیدت کار بر که مارکس برخالف موجودات سایر و انسان تمایز عامل معرفی در اگر نیست راه بی

 «است زبان کندمی ترمتعالی طبیعت از را ما منزلت و مقام آنچه»بگوید (3۴ :همان) دارد

 جدی تامل ضمن آلمانی، متفکر این اینکه سرانجام (.89:1393پیوزی،) و (576:139۰کانرتون،)

 زمونآ ظرفیت معنای به عقل تعریف و پردازینظریه از فرانکفورتی و وبری، مارکسی، روایت در

 گراینسبی و مشوش مواضع نیز و هانظریه این مشکالت دادن نشان بر عالوه اعتبار، ادعاهای

 اب پژوهش ادامه در. کند توجه معاصر تفکر هایسرچشمه هما به کندمی تالش مدرنیسم، پست

 مشکالت شودداده می نشان ایران عینی شرایط با او آرای در عمومی حوزه میان نسبت برقراری

 دارد؟ وجود آن از رفت برون برای راهی آیا و ؟چیست ایران در نهاد این ناکارآمدی

 های پژوهشیافته – 4

                                                           
1- Instrumental action 
2- Strategic Action 
3- Communicative  Action 
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 نهادهای حوزه عمومی: درکاربست نظریه هابرماس  -4-1

  چیست؟ ایرانی زیست جهان -4-1-1

 مجزا تانسب تاریخی عصر سه با ایران تمدن گیری شکل زمان از ایرانی هویت تکوین تاریخ در

 میاسال ایران – ب. داشت تفوق اساطیری گفتمان دوره این در ، کهن ایران – الف: داریم وکار سر

. اردد سیطره مدرنیته گفتمان آن در که مدرن ایران – ج. داشت برتری دینی گفتمان آن در که

 جهان نتبیی و تعریف در اصلی آبشخورهای هستند ایرانی تاریخی هویت سازنده که ضلع سه این

 یا یک به گذشته سال ۲۰۰ در ایرانیان هویتی مدلولهای تمامی و روندمی شمار به ایرانی زیست

 هابرماس دیدگاه در تاریخی عصر سه این .(1 شماره نمودار) گردندمی بر دالها این سه هر یا دو

 ای،اسطوره بینیجهان نوع سه از هابینی جهان بندیتقسیم در او زیرا است رصد قابل هم

 (. ۲۴:139۴بهرام، و غفاری) بردمی نام مدرن و مابعدالطبیعی

 بدون ایدب ناچار به بیفزائیم دوره سه این به نیز را ایرانی زیست جهان آینده بخواهیم اگر البته

 زندگی انردو تقسیم در او زمانی بندی تقسیم قالب از تنها ،فردی اندیشه محتوای گرفتن نظر در

 پریروز ایران: شامل بگذراند را دوره 5 باید الزاما ایرانی زیست جهان بگوئیم و نمائیم استفاده بشر

 دوره یا فردا ایران مدرنیته، دوره یا امروز ایران اسالمی، دوره یا دیروز ایران اسالم، از پیش یا

 اصلی عامل سه تجزیه از. است بینیپیش غیرقابل اکنون که که فردا پس ایران و پسامدرنیسم

 شاه، ن،یزدا: نمود اشاره زیر شناور دالهای به وانت می ترتیب به ایرانی زیست جهان دهندهتشکیل

 فلسفه مرکزی دال دور به که امت امام، اهلل،. گردشند حال در اسطوره مرکزی دال حول که میهن

. ندچرخمی دبنیادخو عقل مرکزی دال اطراف در که کشور دولت، انسان،. گردندمی یعهمابعدالطب

 که هستیم روبرو شناور دال 9 و عقل و مابعدالطبیعه اسطوره، عمده دال 3 با مجموع در ما پس

 حس ایجاد باعث اسطوره مثال عنوان به. دارند درخوری نقش ایرانی هویت تکوین در کدام هر

 عثبا مابعدالطبیعه. شودمی نفس به اعتماد نتیجه در و «دیگری آن» با خود تمایز و تشخص

 روی پیش پیچیده چالشهای و زندگی به عقل و گرددمی زندگی بودن هدفدار و درونی آرامش

 نقطه به توانمی گانه هنُ شناور دالهای مجموعه به موسع نگاهی با. دهدمی سامان و سر بشر

 از باید را ایرانی زیست جهان لذا است «ایرانی مسلمان انسان»  آن و برد پی آنها بین اشتراک

 هایریشه و مذهبی ایمان بشر، حقوق محوریت با و نگریست ایرانی مسلمان انسان دید زاویه

 . نمود تبیین تاریخی

 گسترش و مدرن تحوالت و سو یک از ایرانی زیست جهان مبانی بودن پاره چند به توجه با

 رانیای زیست جهان گفت باید دیگر سوی از یکدیگر در فرهنگها ادغام و ها ملت بین ارتباطات
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 و یقزلسفل) است چندپاره ترکیبی زیست جهان یک بلکه نیست یکپارچه زیست جهان یک

 ملی رسوم و آداب تاریخ، زبان، بخشهای شد مدعی توانمی فرض پیش این با(. 77:1393فرخی،

 و اسالمی، هویت از دینی شعائر و اخالق احساسات، ایمان، بخشهای ایرانی، کهن هویت از

 زیست درون به مدرن هویت از توسعه و مدرن دولت بشر، حقوق مردمساالری، آزادی، بخشهای

 جههموا و یکسو از متناقض بعضا حتی و نامتجانس ترکیب این. استکرده سرریز ایرانی جهان

 عنصر ات استشده باعث دیگر سوی از قبلی آمادگی بدون جدید بینی جهان و فرهنگ با ناگهانی

 قبال رد واکنشی و منفعالنه برخورد به ناچار جدیدتر گفتمانهای با فعاالنه برخورد جای به ایرانی

 ودخ که استداشته ادامه نیز کنون تا واکنشی برخورد سنت این و گردد جدید هایبینی جهان

. تاسشده بدل ایرانی زیست جهان در راهبردی بخش سه این همگرایی مسیر در اصلی مانعی به

 خصیتش و جامعه فرهنگ، از عبارتند زیست جهان تشکیل در اصلی عوامل که باورند این بر برخی

  .(198:139۴همکاران، و بیانی)

 گذارندمی یرتأث هم بر و پذیرندمی تأثیر یکدیگر از اینکه ضمن عوامل این که پیداست ناگفته

 یستز جهان که باورند این بر دیگر برخی. شوندمی تحول و ت ییر دچار نیز خود تاریخ درازنای در

 است آگاهی و کنش اقتصادی، ساختار اجتماعی، ساختار عنصر ۴ تالقی حاصل

 ساده زبان به و مجموع در رفت اشاره آن به که عواملی گرفتن نظر در با لذا .(76:1393پیوزی،)

 و انایم سایه در ایران درخشان و کهن گذشته به افتخار یعنی ایرانی زیست جهان» گفت باید

 و جهان با عقالنی روابط برقرای و منطقی تعامل برای اسالمی ارزشهای و اصول به قلبی باور

 در و است آرمانگرایانه هایپیام حاوی چه اگر ایرانی زیست جهان از تعریف این. «مدرن زندگی

 عهتوس کشورهای تجربه اما نماید متبادر ذهن به را انسجنامت ظاهر به ترکیبی شاید امر بادی

 ازدسمی امیدوار را ما مدرن حیات الزامات و دینی باور تاریخی، هویت عنصر سه ترکیب در یافته

 به بندیپای و ارتباطی کنش بکارگیری راه از که بیندیشیم ایآینده به بینی خوش نوعی با تا

 .یمیاب دست ایرانی و ایران برای انحصاری زیست جهان یک به فرهنگی و اجتماعی بیناذهنیت

 شود؟می تبیین چگونه ایرانی عمومی حوزه -4-1-2

 شمار هب بحثمان فراگفتمان توانیممی  را «ایرانی زیست جهان» گفتمانی بندی سطح یک در

 اجتماع حوزه از چون نماییم قلمداد گفتمان نوعی باید را «عمومی حوزه» شک بدون مآال و آوریم

 محدود جامعه به را بحث عرصه چنانچه و شودمی محصور فراگفتمان چارچوب در اما رودمی فراتر

 بنامناس چندان آن برای گفتمان خرده عنوان بکارگیری که رسیممی «مدنی جامعه» به نمائیم

 اصلف حد در حوزه این آیدمی بر عمومی حوزه به مربوط مباحث کلی فضای از که آنگونه. نیست
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 سیاسی، احزاب صنفی، و مدنی نهادهای نمایندگان آن در که دارد قرار خصوصی حوزه و دولت

. دپردازنمی فعالیت به...و مذهبی و دینی اقلیتهای و هاقومیت اجتماعی، نیروهای و تشکیالت

 ثهمباح و گفتگو طریق از مردم آن در که برابر هایفرصت از متشکل است فضایی عمومی حوزه

 . رسندمی تفاهم و اجماع به مبتالبه مسائل و معضالت درباره عقالنی

 -۲ برابری -1 جمله از است خاصی ویژگیهای دارای حوزه اینبررسی ها نشان می دهد 

 این دیگر برخی(. 1۴۴:139۴سردارنیا،)  انتقادپذیری -5 عقالنیت -۴ صداقت -3 مشارکت

 طشرای – ب عقل بر مبتنی استدالل و مفاهمه – الف: اند برشمرده عمومی حوزه برای را ویژگیها

 و بیانی) فشار و زور بکارگیری عدم -ج .کنندهمشارکت طرفهای تمام برای برابر

 هابرماس نظر از. دارد عمومی حوزه از تریمتفاوت تعریف هابرماس اما .(199:139۴همکاران،

 نیکخواه و خانیکی) است مدنی جامعه و دولت تقابل عمومی حوزه گیریشکل اصلی بستر

 الذ است عمومی حوزه گیریشکل اولیه شرایط از یکی حاکمیت نقد او نظر از .(16:139۲،ابیانه

 سیسیا عملکردی سرانجام نیز باشد غیرسیاسی ظاهر به اگر حتی عمومی حوزه پذیرفت باید

 . یافت خواهد

 انندم سیستمی عناصر که گیردمی بر در را وسیع قلمرو یک هابرماس نظر مورد عمومی حوزه

 عمومی حوزه نمادهای برخی حد از حوزه این. شوندمی تعریف آن ذیل در کلیسا اقتصاد، دولت،

 اصلی عنصر اما رودمی فراتر نتکافی یا خانهقهوه و بازار اجتماعات، سالنهای مطبوعات، مانند

(. 9۴: 139۲همکاران، و یزدخواستی) دهدنمی دست از است آزادانه گفتگوی اصل که را خود

 آن از پس دوران و فرانسه انقالب عمومی، حوزه یابیریشه و تبیین در هابرماس عزیمت نقطه

 شکل یافته توسعه و مدرن جوامع در عمومی حوزه شوند مدعی برخی اگر نیست گزاف لذا است

 عنصر گرفتن نظر در با اما .(56:1385اجاق، و عبدللهیان) گذار حال در عمجوا در نه گیرندمی

 گفتگوی و مباحثه یعنی هابرماسی عمومی حوزه عمده عوامل و محیطی ویژگیهای موضوع، زمان،

 عموس دیدگاه نوعی به توانمی همگانی مسائل و معضالت مورد در جوییچاره برای برابر و آزادانه

 عمومی حوزه با 19 قرن عمومی حوزه بین توانمی روی این از. یافت دست عمومی حوزه درباره

 .(۴67:1393نوذری،) شد قائل تفاوت سیاست عمومی حوزه با اقتصاد عمومی حوزه و ۲۰ قرن

 هایحوزه با که واحد عمومی حوزه یک با نه جهان در ما که است این برداشتی چنین نتیجه

 عمومی هایحوزه بحث موضوع فراخور به نیز جامعه هر در و هستیم روبرو گوناگونی بومی عمومی

 . داریم رو پیش را تری تخصصی

 هابرماس آنجائیکه از. پرداخت ایران در عمومی حوزه بحث ترآسان توانمی برداشت این با

 ینتبی عزیمت نقطه نیز ما استنهاده مدرنیته بستر بر را خود عمومی حوزه بحث عزیمت نقطه
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 روطهمش جنبش پیروزی تا مدرنیته با ایرانیان آشنایی تاریخی مقطع بر را ایرانی عمومی حوزه

 کامال جامعه یک ایران جامعه عصر این در. دهیممی قرار قاجار سلسله حاکمیت سالهای یعنی

 جامعه این. است چاره راه تکاپوی در و یافته خودآگاهی ماندگیعقب به تازه که است سنتی

 محفلی، عمومی های حوزه آنرا توانمی که است برخوردار عمومی حوزه از خاصی نوع از سنتی

 عمومی حوزه عشایر، و ایالت عمومی حوزه بازاریان، عمومی حوزه شامل نامید صنفی یا قشری

 که داشتند نیز را خود خاص محافل اصناف این از کدام هر. روشنفکران عمومی حوزه روحانیان،

 یانروحان مثال عنوان به پرداختندمی خود صنف یا قشر با مرتبط مباحث به عمدتا محافل آن در

 ها،زورخانه ها،خانه قهوه مانند بازار عمومی محیطهای در بازاریان. دینی مدارس و تکایا مساجد، در

 هب روشنفکری هایانجمن برخی و هاروزنامه دفاتر روشنفکری، محافل در روشنفکران. هاتیمچه

 . پرداختندمی رایزنی و گفتگو

 – الف: کرد جستجو موقعیت سه در توانمی را عصر این عمومی حوزه کلی نگاه یک در

. دبودن هاخانهقهوه و هازورخانه آن بارز نمونه یافتند،می تشکیل عادی مردم از عمدتا که هاپاتوق

 قاجار، شاهزادگان خانوادگی محفل مانند گرفتندمی بر در را نخبگان عمدتا که هامحفل – ب

 ازهت مطبوعات – ج. فراموشخانه عنوان با الدوله ناظم خان ملکم میرزا روشنفکرانه سیاسیِ  محفل

 ویژه به جامعه اقشار تمامی از تقریبا و روندمی شمار به مدرن اندیشه و فرهنگ  نماد که تأسیس

 یاسی،س فرهنگی، گیریهایجهت دارای بعضا عنصر سه این. بودندیافته تشکیل جوان روشنفکران

 یافتندمی تجلی فرهنگی هایجمعیت و سیاسی احزاب قالب در که بودند...و مذهبی قومی،

-عهتوس دولت ویژه به پهلوی سلسله آمدن کار روی و قاجار سلسله سقوط با(. 9:1389ای،سبزه)

 فلمحا بر عالوه و یافت بیشتری شتاب مدرنیته سمت به ایران جامعه حرکت اول پهلوی گرای

 ادارات کارخانجات، همانند کرد پیدا دست جدیدی بسترهای به ایران عمومی حوزه گذشته،

 و فرهنگی باشگاههای مدرن، درمانی مراکز و بیمارستانها دانشگاهها، و جدید مدارس دولتی،

 فاصلهبال ایرانی عمومی حوزه گیریشکل بسترهای در تنوع این که...  و سینماها و هاکافه ورزشی،

 یاسیس عرصه در هم و کرد آشکار را خود تأثیر متفقین دست به پهلوی رضاشاه سرنگونی از پس

 گیریشکل شامل فرهنگی عرصه در هم و چپ و مذهبی ملی، عمده جریان سه گیریشکل شامل

 پیدا رظهو سینما صنعت اینکه تر مهم همه از و پاپ و یسنت موسیقی و سنتی و نو شعر مکاتب

 شکل توده، حزب تشکیل سیاست حوزه در محافلی چنین در مردم تنگاتنگ ارتباط نتیجه. کرد

 ار نفت شدن ملی نهضت گیریشکل همه رأس در و اسالم فدائیان فعالیت ملی، جبهه گیری

  .برد نام توانمی
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 اب اما نداشت چندانی تحول ایران عمومی حوزه اسالمی انقالب پیروزی زمان تا تاریخ این از

 رسید ایران به شدن جهانی امواج اندک اندک انقالب اول دهه از عبور و اسالمی انقالب پیروزی

 در تردهگس و عمیق تحوالت آن قهری نتیجه که شد آغاز اطالعات عصر کاستلز مانوئل گفته به و

 هب تقریبا ثابت تلفن ارتباطاتاطالعات و  عصر در. بود ایران در جمله از و جهان در عمومی حوزه

. رفتگ پیشی ایران نفوس تعداد از همراه تلفن خطوط تعداد و یافت گسترش کشور نقاط تمامی

 پهنای افزایش. شد مردم بین کامپیوتر از استفاده تکنولوزی گسترش باعث ای رایانه خدمات ارائه

 یتالق از. نمود فراهم را مجازی فضای اطالعات انبوه به مردم افزون روز دسترسی اینترنت باند

 مجازی اجتماعیِ هایشبکه ارتباطات تکنولوژی هایپیشرفت با اجتماعی جدید هایجنبش

 توانمی ریباتق که گرفت شکل... و تلگرام اینستاگرام، توییتر، بوک، فیس عناوین با گوناگونی

 . ماندنمی محرمانه اطالعاتی هیچ اجتماعی هایشبکه این حضور با شد مدعی

 هب است داده قرار تأثیر تحت شدت به را عمومی حوزه جدید وضعیت اینتردیدی نیست که 

 اقعو در و کرده پیدا سوق مجازی فضای به عینی فضای از انسانی ارتباطات از بخشی که نحوی

 ورحض به توجه با حاضر حال در اما ایمگرفته قرار مجازی عمومی حوزه یک گیریشکل آستانه در

 ، تجار» ،«سنتی روحانیت و بازار» همانند مدنی تشکلهای و اجتماعی هایالیه برخی رنگ پر

 ،«ها 1NGO » ، «دولتی نیمه سازمانهای و نهادها»،«متوسط طبقه »،«مدرن فعاالن و صنعتگران

 را ایران عمومی حوزه میتوان مجازی فضای تحوالت کنار در....و «جدید اجتماعی جنبشهای »

 عمومیِ حوزه روی هر به. نهاد نام مدرنیته به گذار حال در یا توسعه حال در عمومی حوزه یک

 هب دولت گریتصدی قلمرو زیرا است گیری نُضج حال در ایران در اندک اندک هابرماس نظر مد

 شدن کوچک حال در آموزش و فرهنگ حدودی تا و اقتصاد ویژه به گوناگون هایحوزه در تدریج

 طالبهم برای فرصت اگر حتی است گسترش حال در نیز مردم سیاسی و اجتماعی مطالبات و است

 و رفاه سطح افزایش باعث خانواده شدن کوچک اجتماع هایالیه از برخی در. نباشد فراهم آن

 سیاسی و اجتماعی فرهنگی، عمدتا و ثانویه نیازهای و استشده اولیه نیازهای از جامعه عبور

 گسترش ویژه به جامعه سواد سطح افزایش کنار در وضعیت این که استکرده پیدا اولویت

-هنمود فراهم را عمومی حوزه بالمآل و مدنی جامعه شدن فربه زمینه دانشگاهی عالیه تحصیالت

 یب و برابر ،آزاد گفتگوی فضای یعنی هابرماسی عمومی حوزه گیریشکل وصف این با. است

 به ور بسیاری موانع با ایران در جامعه مشکالت رفع منظور به برابر هایفرصت سایه در طرفانه

  .(۲ شماره نمودار) روست

                                                           
1 -Non Governmental Organizatio 
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 ایرانی عمومی حوزه گیریشکل موانع -4-1-3

 شده نهادینه مدنی جامعه فقدان -4-1-3-1

 باید دهیم قرار نظر مد تاریخی الگوی عنوان به را اروپا در مدنی جامعه رشد و تأسیس اگر

 ندیشها این پرتو در زیرا است اومانیسم اندیشه چیرگی نتیجه مدنی جامعه اروپا در که بپذیریم

 هجامع در مردم حقوق و حضور به تن تاریخی فئودالسمِ هم و کلیسا هم مطلقه دولت هم که بود

 در و بشر حقوق محوریت باعث مرور به زمینی انسانِ به لطبیعهماوراءا از مرکزی دال ت ییر. دنددا

 ازیبورژو رشد و فئودالیسم حذف با دیگر سوی از. شد دولت برابر در ملت اساسی حقوق نهایت

 نآ اثر در که یافت عمومیت و شد خارج حاکمه طبقه انحصار از ثروت تولید انحصاری موقعیت

 ریانیج اروپا در مدنی جامعه گیریشکل روند. گرفت شکل مدنی خاص مطالبات با متوسط طبقه

 شورهاستک این در دموکراسی گوناگون مدلهای حاکمیت آن نماد بزرگترین که بود باال به پائین از

 آسیایی تولید شیوه آنرا مارکس که چیزی آن یا اقلیمی خاص موقعیت دلیل به ایران در اما

 دنیم جامعه گیری شکل نفع به نه نیز فئودالیسم و نگرفت شکل بورژوازی وقت هیچ نامدمی

 مذهب قدرت. شد قربانی دولت مطلقه قدرت استحکام مسیر در که افتاد اتفاق اروپا در که آنگونه

 به ییاروپا الگوی خالف بر و یافت نیز گسترش و عمق که نکرد افول تنها نه نیز آن متولیان و

 تالش علیرغم. داد ماهیت و نقش ت ییر آن پشتیبان به دولت رقیب نقش کردن بازی جای

 انکشورم در جانبه همه توسعه ایجاد منظور به مشروطه جنبش از پس ویژه به ایرانی دولتمردان

 قتحق از مانع استبداد و گیهخودکام فرهنگ تاریخیِ تسلط جامعه اداره در مردم دادن مشارکت و

 . گردید ایران بند نیم مدنی جامعه افزون روز ضعف نتیجه در و هدف این

 ایران در سیاسی قدرت عمودی ساختار -4-1-3-2

 زاره چند تاریخ در سیاسی فرهنگ ویژگیهای تریناصلی از یکی شک بدون قدرت تمرکز 

 عتقدم و پنداشتندمی خداوند جانب از دستوری را شاه فرمان ایرانیان جائیکه تا است ایران ساله

 رد سیاسی قدرت بودن مراتبی سلسله دیگر دلیل«.  شاه فرمان چه یزدان فرمان چه»  بودند

 مانه زمامداران که نحوی به استبوده اجتماعی مناسبات بر حاکم ایلیاتی و ایقبیله نظام ایران

 رب را خان نقش شاه و گذاشتندمی اجرا به کشور کل در تریوسیع سطح در را ایعشیره نظام

 عادت قدرت ساختار بودن عمودی و یگهخودکام روحیه استیالی دلیل سومین. گرفتمی عهده

 تدعو جای به زندگی سبک این. است گسترده هایخانواده در زندگی سبک به ایرانیان کردن

 تقدر نهایت در که است کردهمی فراهم خانواده کل در را فرد اضمحالل زمینه استقالل به اعضاء
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 گفرهن حاکمیت دلیل چهارمین. استشده می محدود خاندان بزرگ به متمرکز صورتی به نهایی

 . است ایران اقتصادی ساختار ایران سیاسی ساختار در استبداد

 واقع در گرفتهمی خود اختیار در را آب منابع کس هر و است آب کم و کویری کشوری ایران

 استداده می افزایش نیز را خود سیاسی قدرت و نفوذ بیشتر درآمد و محصول به دستیابی بر عالوه

 به اندهقان عظیم خیل وابستگی باعث است آسیایی فئودالیسم نوعی واقع در که وضعیت این

 گیریشکل عدم .است شدهمی فرد یک در قدرت تمرکز به همه دادن تن نتیجه در و ارباب

 برابر در دولت تازی یکه باعث مدنی جامعه افزون روز تضعیف ضمن ایران تاریخ در بورژوازی

 شمار به ایران جامعه مولد نیروی ترینعمده که کشاورزان آنکه بدتر آن از و است شده مردم

 ولیدت روز به روز لذا نداشتند فرسا طاقت کار این از خود سهم برداشت به اطمینانی  رفتندمی

این مسئله باعث عدم  .(38:1387سیف،) شد می تررنگ کم جامعه در دهقانان نقش و کمتر

 یاقتدارگرای تعمیق نفع به البته که استگیری ارزش افزوده و در نتیجه بورژوازی شدهشکل

  .شودمی تمام دولت تاریخی

 عمومی حوزه در ایدئولوژی منفی نقش -4-1-3-3

 نای به. است جامعه آن هویت نوع عمومی حوزه گیریشکل در ایدئولوژی نقش یعمده بستر

 هویت دارای چنانچه مدرن؟ هویتی از یا است برخوردار سنتی هویتی از جامعه آن که مفهوم

 درنم هویتی از جامعه آن اگر اما جمعی، و محور پاسخ ترکیبی، بسته، است ایجامعه باشد سنتی

 تفکیک .دارد را ت ییر آمادگی لحظه هر نیست متصلب یعنی است باز هویتی دارای باشد برخوردار

 ائلق تفاوت اجتماعی هاینقش و فردی هاینقش بین یا برون و درون حوزه بین یعنی است شده

 یعنی ستایافته فردیت. است محور پرسش و ندارد پیشینی پاسخهای یعنی است اندیشنده .است

 نوع مدرن جوامع در(. 9:1395جفرودی، و کمالی) شناسدمی رسمیت به را فرد آزادی و استقالل

-لشک روند در دین استشده باعث دیگر سوی از سکوالریزم حاکمیت و سو یک از انسان هویت

 و تاریخی هویت ایران مانند سنتی جوامع در اما نگیرد برعهده منفی نقش عمومی حوزه گیری

 حوزه در اگرچه. استشده هابرماسی عمومی حوزه گیریشکل در چالش باعث ایدئولوژی نقش

 اسالم باور ذیل دالیل به اما شد خاص عمومی حوزه نوعی وجود به قائل توانمی نیز ایدئولوژی

 :نیست سازگار چندان عمومی حوزه اصول با شیعی

 و نیست اینگونه الزاما ایدئولوژی در اما دارد قرار حاکمیت با تقابل در عمومی حوزه – الف

 .است برعکس بعضا

 .ودب حاکمیت ستایشگر باید ایدئولوژی در آنکه حال است حاکمیت نقاد عمومی حوزه – ب
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 گفتگو عرصه ایدئولوژی، در اما است همسطح و افقی گفتگوی عرصه عمومی حوزه – پ

 .است پائین به باال از و عمودی

 و است باطل یا حق عرصه ایدئولوژی اما باشد طرفانهبی باید عمومی حوزه در گوتگف – ت

 .معناست بی طرفیبی

 ایدئولوژی در اما زندمی را آخر حرف بیناذهنی ارتباطی عقالنیت عمومی حوزه در – ث

 .هستند کننده تمام مابعدالطبیعی بعضا شده تعیین پیش از پاسخهای

 انمیز ایدئولوژی در اما است برقرار گفتگو طرفهای بین برابر شرایط عمومی حوزه در  - ح

 . کندمی تعیین را گفتگو در او شرایط ایدئولوژی آن به فرد هر باور

 حاکم مونولوگ ایدئولوژی در اما است دیالوگ گفتگو بر حاکم قالب عمومی حوزه در – خ

 (.1 شماره جدول) است

 قرار مه مقابل نقطه در شیعی اسالم ایدئولوژی و عمومی حوزه که پنداشت نباید وصف این با

 یبستر در را «انتقادپذیری و عقالنیت مشارکت، صداقت، برابری، » گانه 5 اصول اگر زیرا دارند

 درون و خاص حوزه آن در شک بدون بندیم کار به شیعی اسالم گفتمانی درون گفتگوی از

 درنم هویت به گام یک را جامعه تواندمی که یافت خواهیم دست توفیقاتی به نظر مورد گفتمان

 نی،دی مردمساالری دینی، پلورالیسم همچون مواردی به توانمی مثال عنوان به. نماید نزدیکتر

 .نمود اشاره...و اسالمی بشر حقوق

 ایران در عمومی حوزه های مؤلفه بودن سطحی -4-1-3-4

 تگو،گف برای مشابهی عمومی اماکن یافته توسعه کشورهای همانند نیز ایران در امروزه چه اگر

 و سینما سالنهای رستورانها، و هاکافه ها،نت کافی پارکها، همانند دارند وجود محاکات و محاوره

 مدرن، ورزشگاههای و ،استخرها گردیطبیعت و کوهنوردی اردوهای موسیقی، و تئاتر اجرای

 استفاده همان اروپائیان مانند نیز ایرانیان که پنداشت نباید اما...و روشنفکری محافل و شعرها شب

 در که مواردی از یکی ایرانی عمومی حوزه در - الف: مثال عنوان به. ندکنمی ها فرصت این از را

 ندخوان خاطره، لطیفه، بیان یعنی است سرگرمی است باالیی بسامد دارای محافل و اماکن این

 یعنی عمومی حوزه اصلی هدف با که است دیگر مشابه موارد و ساز نواختن شعر، قرائت  ،آواز

 لمحاف این ترکیب همچنین - ب. دارد فاصله بسیار جامعه مشکالت چاره راه یافتن برای بحث

 طرفدار افراد مثال استشده ایران در عمومی حوزه یظاهر شدن تخصصی باعث نوعی به نیز

 دازندپرمی فوتبال بازی فالن در خارجی مربی کردلعم یا داور داوری نوع به ساعتها فوتبال ورزش

 یردگمی قرار بررسی مورد ساعتها گوناگون زوایای از سینمایی فیلم یک بازیگران محفل در یا
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 حوزه رد که دیگری آسیب - ج. باشد داشته ارتباط جامعه اصلی تمعضال به فیلم آن آنکه بدون

 است امور ظواهر به کردن بسنده و مشکالت نظری مبانی به نپرداختن دارد وجود ایران عمومی

 با ادارات راهروهای پزشک، انتظار اتاق عمومی، نقلیه وسائل در شهروندان شودمی مشاهده لذا

 بدون گویندمی سخن ...و مردمساالری دموکراسی، جمهوریت، ،گرانی و رکود ، تورم از تاب و آب

 لورالیسمپ و دموکراسی مبانی یا دولت اقتصادی سیاستهای یا رکود یا تورم از درستی تصور آنکه

 رد عمومی حوزه گیری شکل به درازمدت در تواندمی که عاملی جدیدترین اما - د. باشند داشته

 یانایران گفت باید تأسف کمال با که هستند مجازی های شبکه هم زیان برساند سود هم ایران

 . کنندمی سطحی برداریبهره آن از عمدتا

 ولا باشند مضر عمومی حوزه برای توانندمی راه دو از ها شبکه اینتجربه نشان داده است که 

 در که کنند محروم و در نتیجه برقراری ارتباط هم با واقعی مصاحبت و دیدن از را مردم آنکه

 و ستا فاشیسم اندیشه گیریشکل شرط اولین این و شودمی اتمیزه جامعه اندک اندک نتیجه

 یاراخت در ناسره و سره بین تمییز بدون درهم را نامستند و مستند اخبار و اطالعات اینکه دوم

. وندش شبکه اعضاء روابط کیفیت اُفت نتیجه در و اعضاء سردرگمی باعث و دهند قرار مخاطبان

 سراسر در مردم و کنندمی حذف را مسافت بعد اوال دارند هم محاسنی مجازی های شبکه اما

 سیما و صدا برعکس حوزه این ثانیا نمایند برقرار دیالوگ مجازی فضای در هم با توانندمی کشور

 اول دست باشند درست اگر آنها اخبار و شوندمی ممیزی کمتر مطبوعات سایر و هاروزنامه و

 اعثب ثالثا. را حاکمیت نه کنندمی منتشر را مردم دیدگاه عمدتا و شوندمی منتشر زود و هستند

 باعث خود این که شوندمی جهان کشورهای عمومی های حوزه با کشور هر عمومی حوزه پیوند

 .گرددمی بشر حقوق پاسداشت و دموکراسی گسترش و مدنی جامعه تقویت

 دولت و ملت بین اعتمادی بی تاریخی دیوار -4-1-3-5

 در مردم ،1ایران مشروطه انقالب پیروزی تا پیش سال هزاران از که است آن امر حقیقت

 ههمیش رعیت عنوان تحت و نداشتند اعراب از محلی هیچ ایران اجتماعی و سیاسی عمده تحوالت

 خیزش از همیشه دولتها وصف این با .اندبوده حاکمیت نادرست یا درست تصمیمات تماشاگر

 رعیت: » است تاریخی هراس این مؤید قاجار آقامحمدخان جمله این .اندبرده سر به بیم در مردم

  ولمش خویش به باید را فرومایه گروه این......افتد ضابط و رئیس عزل فکر در گردد آسوده چون

 از کاشان مردم خوشحالی به واکنش در قاجار شاه دیگری نمونه در (.18:1387سیف،) «کردن

 ضولیف بنویسید جواب: » گویدمی او جای به دیگر حاکم نصب و مستبد حاکم عزل خبر شنیدن

                                                           
1- Iran Constitutional Revolution 
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 و حکومت تعیین آنکه جالبتر. (۲6 :همان) «نیست رعیت میل به حکومت تعیین کنند، موقوف

 یا هادن فرد، هیچ به که مردم به تنها نه ایران مدیریت عرصه در دیگر انفعال و فعل نوع هر اصوال

 . شاه ادهار مگر نداشت ربط نیز دیگری ساختار

 کارهای تمام گردش محور عمال شاه است مدعی رانای مسئله و ایران کتاب در کرزن لرد

 اوست دست در یکجا دولت قانونگذاریِ و اجرایی قضایی، کارهای تمام و است لکمُ

 حتی که بود راضی مردم جهالت و غفلت انزوا، به تنها نه شاه یعنی (.۲8:139۴،آبراهامیان)

 معروف. بود نیز کردندمی مستحکم را او سلطنت هایپایه که خود وزرای جهالت و غفلت خواهان

 به تجدد از ناشی تحوالت تسری  از قدری به خود سلطنت اواخر در شاه ناصرالدین که است

 کی نام یا است شهر یک نام بروکسل ندانند وزرایش حتی دادمی ترجیح که داشت واهمه جامعه

 خواندندمی فضول و فرومایه را آنها شاهان که ایران مردمدر این شرایط  (.83 :همان) کلم جور

 گونهچ.نمایند؟ برقرار پایدار و سالم ایرابطه آن با و ببندند دل دولت به توانستندمی چگونه

 را شان ۲رفاه و 1امنیت که باشند داشته اطمینان پادشاهی دستگاه و شاه چنین به توانستندمی

  نماید؟ تأمین

 کردیم فراهم را ملت و دولت بین عمیق اعتمادی بی نوعی گیری شکل ساز زمینه شرایط این

 واهمه ملت همگرایی از دولت – الف :بود عمومی حوزه گیری شکل ضرر به جهت چند از که

 ینب حتی کردمی جلوگیری مردم اتحاد و آیی گردهم تجمع، از الحیل لطایف به همیشه و داشت

 حیدری صوریِ اختالفات ایجاد جامعه ارکان بین و مالکان بزرگ و خوانین عشایر، و ایالت سران

. نرسد شاهی دستگاه نقد نهایت در و گفتگو به نوبت و شوند سرگرم هم به تا کردمی نعمتی  -

 نای و بودند بدبین هم به نسبت مردم جامعه مختلف هایالیه در حاکمیت نفوذ دلیل به – ب

 و ورکش وخیم اوضاع – ج. بود دیالوگ برقراری و یکدیگر به مردم نزدیکی اصلی مانع وضعیت

 مش ول ار سک هر بود شاهی دستگاه و شاه کفایتیبی نتیجه که مردم گرفتاری و فالکت و فقر

 رایب فرصتی و توان مردم لذا بود کرده خانواده و خود امنیت و آب و نان مانند اولیه نیازهای رفع

 آیند هم گرد آن رفع برای بخواهند که نداشتند 3ملی معضالت و مشکالت و جامعه به اندیشیدن

 هر از و نگریستندمی حاکمیت به غاصب چشم به همیشه مردم روی این از .بپردازند گفتگو به و

 ورشیش مشتی را مردم نیز دولت و کردندمی استفاده مشروع نا رژیم این سرنگونی برای فرصتی

  .بودند حاکمیتش هایپایه سرنگونی برای فرصت مترصد که کردمی تصور فرومایه

                                                           
1- Security 
2- Welfare 
3- National Problems 
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 ایران در عمومی حوزه تقویت راهکارهای برخی -4-2

 رد – الف: است وابسته عمده نیاز پیش دو به اختصار به ایران در عمومی حوزه گیریشکل

 ارهپ سه بین محور نتیجه عملگرایِ عقالنیت کارگیری به راه از ایرانی عنصر باید فردی حوزه

 رقرارب بخش نتیجه و پایدار منطقی، سالم، ایرابطه درنیتم و اسالمیت ایرانیت، شامل خود یتهو

 برقراری راه در بیناذهنی ارتباطیِ عقالنیتِ از باید ایرانی جماعت اجتماعی حوزه در – ب .نماید

 ایدئولوژیک عضاب سنتی پیشینیِ پاسخهای به وابستگی بدون تا بگیرد بهره ضلعی چند دیالوگهای

 جز مهم این و یابد دست جامعه معضالت رفع جهت در کاربردی و روزآمد پسینیِ راهکارهای به

 اندیشه در گفتگویی چنین .نیست پذیر امکان شفاف دیالوگ اریبرقر و برابر ارتباط ایجاد طریق از

 . است ناممکن نتیجه حصول ضوابط آن رعایت بدون که است ضوابطی به مقید هابرماس

 مدعی و کندمی اشاره «1گفتار آرمانی شرایط» کلیدواژه بهتبیین مقصود خود  در هابرماس

 شودمی مایانن پرسشها این ابتدا شودمی برقرار زبانی ارتباط و گفتگو نفر دو بین که هنگامی است

 اقاتف واقعا هستید آن مدعی که آنچه آیا :ب چیست؟ مسئله این بیان از شما منظور :الف:  که

 هب واقعا شما آیا :د هستید؟ جانب به حق است افتاده اتفاق آنچه بیان در آیا :ج است؟ افتاده

 از تدااب گفتگو طرفهای تمامی باید الزاما را پرسش چهار این دارید؟ باور کنیدمی روایت که آنچه

 یراست باید گفتگو طرف ادعای سقم و صحت برای اما بپرسند خود مقابل طرف از آنگاه و خود

 اعتبار ادعاهای. «۲اعتبار ادعاهای» عنوان با شویممی آشنا جدیدی کلیدواژه با لذا. کرد آزمایی

 ،«۴صدق» ،«3پذیری فهم» از عبارتند اند شده طراحی پیشین پرسش چهار آن اساس بر تقریبا که

 دیدگاههای از استفاده با توانمی طائشر این تحقق صورت در. «6صحت» ،«5بودن حقیقی»

 به گام 5 در تواندمی مهم این. پرداخت ایرانی عمومی حوزه ترمیم یا تدوین به هابرماس ارتباطی

 :برسد انجام

 نگاه جای به گفتگو در یعنی. ابزاری عقالنیت جای به ارتباطی عقالنیت گیری کار به – 1

 لح به نهایت در است قرار که بدانیم حلی راه از بخشی را او مقابل طرف به ابزاری گرانه سلطه

 .بینجامد مشترکمان معضالت

                                                           
1- Ideal Speech Situation 
2- Validity Claims   
3- Comprehensibility 
4- Trath 
5- Trathfulness 
6- Correctness 
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 انسانی تراکم یک وار توده جامعه.   1وار توده جامعه جای به عمومی سپهر کارگیری به – ۲

 قتدارگراا یا فاشیستی نظامهای توسط عمدتا که است مایه کم و احساسی ، سازمان بی و شکل بی

 افتهی تشکیل نقاد و اندیشمند آزاد، انسانهایی از عمومی حوزه اما گیردمی قرار استفاده سوء مورد

 . است دولت عملکرد نقد حتی که دولت از استقالل تنها نه آن عمده ویژگی که

 حد در تعبیری به عمومی حوزه اینکه به توجه با. زیست جهان و سیستم منطقی تعامل– 3

 دهدیم پوشش را دولتی غیر فعالیتهای از ایعمده بخش و دارد قرار زیست جهان و سیستم فاصل

 در دارد یتنگاتنگ ارتباطات نیز سیستم با ناگزیر به دولت رفتار بر نظارت دلیل به سویی از و

 وزهح عمیقت برای عرصه پایدار و منطقی روابط برقراری به زیست جهان و سیستم اراده صورت

  .است زیست جهان سود به هم و سیستم نفع به هم این و یابدمی گسترش عمومی

 تأثیر تحت راهبردی کنش. راهبردی کنش و ارتباطی کنش همزمان گیری کار به – ۴

 شده طراحی شده تعیین پیش از هدفی به دستیابی منظور به و جامعه ساختارهای و هنجارها

 پی در و نمایدمی فعالیت اجتماعی ساختارهای و هنجارها از مستقل ارتباطی کنش اما است

 مشخص را افاهد این گفتگوها بر حاکم بیناذهنیت است معتقد بلکه نیست پیشینی اهداف تأمین

 نیز اجتماعی ساختارهای و هنجارها و شود برقرار تفاهمی نحله دو این بین چنانچه. نمایدمی

 اهداف دسته دو به نیز جامعه ظرن مورد اهداف و دنگرد قلمداد تاریخی بیناذهنیت از بخشی

 به واندتمی فضایی چنین در عمومی حوزه شوند تقسیم  عینی پسینیِ اهداف و  ذهنی پیشینیِ

 .بگیرد عهده بر را درخور نقشی و برسد الزم بالندگی و رشد

 نبرو و گفتمانی درون های دیالوگ در صدق ادعاهای و بیان آرمانی شرائط کارگیری به – 5

 عمومی حوزه عمده ویژگیهای از یکی شفافیت و صداقت شد اشاره پیشتر که همانگونه .گفتمانی

 لذا دارد همخوانی هابرماس انتقادی اندیشه در صدق ادعاهای و نبیا آرمانی شرایط با که است

 ازس زمینه تواند می عمل در چه و دیالوگ برقرای و بیان در چه شفافیت و صداقت کارگیری به

 .نماید ترفربه را عمومی حوزه طریق این از و نموده فراهم را بخش نتیجه و سالم گفتگویی

 گیری نتیجه بحث و -5

 ردخ شفابخش نیروی که است برآنبرجسته ترین متفکر حامی گفتگو  هابرماس یورگن

 هاییر برای فرصتی هم و شود مطلوب کالمی وضعیت به وصول ساز زمینه هم تواندمی بیناذهنی

 برونداد از تابعی و  شده استوار تفاهم و گفتگو رابطه، از بستری بر مهم این اما ،فراهم نماید بشر

 برابر و آزاد روابط اساس بر را جهان زیست عرصه بتوان اگر حال. است اجتماعی انسانیِ روابط

                                                           
1- Popular Society 
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 دموکراسی الآم و عمومی حوزه نهادهای تعمیق برای آن قابلیت داد، شکل بیناذهنی و اجتماعی

  ؟خواهد بود چگونه ایران در

 رسیمت یعنی تحقیق اصلی فرضیه چنانچه گفت بایدبه عنوان دستاوردی برای این پژوهش 

 یپسین ارزشهای و دارند ریشه سنت در عمدتا که پیشینی ارزشهای از ایگرایانه واقع و درست

 ینوع نیز و اخالق ارزشها این بندی تقسیم بر و شود محقق هستند مدرنیته از برخاسته که

 بین کردروی کاربست طریق از توان می و است مثبت پاسخ باشد حاکم ارتباطی تفاهمی عقالنیت

 و مسائل از بسیاری ،ایران امروزین جامعه درو تعمیق نهادهای حوزه عمومی  هابرماس االذهانی

 هب سایه در تنها هابرماس انتقادی هاینسخه کاربست اما .نمود فصل و حل را سیاسی معضالت

 زیچی آن و مهم بسیار زمینه پیش یک ازمندنی و است میسر انتقاد فرهنگ شناختن رسمیت

 روشهای انتخاب امکان ، قدرت نقد برای مناسب امکان  جمله از «انتقادی منطق »حاکمیت جز

 را همگرایی از حداقلی باید هدف جامعه اینکه و هدف جامعه در مردم توسط زندگی گوناگون

  (.61:1386وینچ،) نیست باشد کرده تجربه قبال

 تیننخس جمله از او که کرد فراموش نباید سیاسی تحوالت بر هابرماس گذاری اثر تبیین در

 فلسفه نهایت در و است اجتماعی تحوالت در زبانی چرخش کارگیری به عرصه اندیشمندان

 این تعالی به خود هابرماس که است زبان ماهیت ت ییر مدیون خود او بخش رهایی و ارتباطی

 فتهگر بهره زبانی چرخش و زبان نوزایی عنصر از فرایند این در او. است کرده خدمت بسیار درون

 ممکن حداقل هب را یالیسمسوس و لیبرالیسم ایدئولوژی دو ینماب فلسفی و روانی تاریخی، فاصله تا

-می هک است معاصر هایدموکراسی بر حاکم چندضلعی فکری فضای ترسیم دیگر نکته. برساند

 نیتبیناذه همان چندضلعی و خطی غیر فضای این. آورد شمار به پسامدرنیته نتایج از آنرا توان

 دموکراسی عنوان حضور رفصِ هابرماس نظر از .است معاصر فلسفه گفتمانگی عرصه بر حاکم

 موکراسید کارگیری به او پیشنهاد. دارد مضاعف اهمیت که است آن اعمال شیوه بلکه نیست کافی

 زنی ما امروزی اسالمی – ایرانی جهان زیست با ارتباط بی قضا از که است مشورتی و ایمفاهمه

 یجادا را ایرانی عمومی سپهر ابتدا محور مفاهمه رویکردی کاربست با باید روی این از .باشد نمی

 اسالمی – ایرانی فرهنگ روزآمد هایارزش بر مبتنی که را خود بومی مردمساالری آنگاه کنیم

 .  نهیم بنا آن بر است

 نای خود اما است محور نقد بالمآل و انتقادی نظریه از برخاسته هابرماس هایاندیشه چه اگر

 گرانپژوهش و اندیشمندان سوی از نیز نقد چند لذا باشد نقد از مصون نباید هم فکری تراوشات

: کنیممی اشاره آن به اجماال که استشده وارد عمومی حوزه در هابرماس هایاندیشه بر معاصر

 جمله از جامعه اقشار همه و است متوسط و ممتاز طبقات جوالنگاه هابرماس عمومی حوزه -1
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 و عمومی حوزه مقوله دو در او هایاندیشه خصوص در شائبه این -۲. ندارند راه آن به توده

  جنسیت و ها حوزه این بین ما پیوندهای ررسیب در هابرماس که دارد وجود مشورتی دموکراسی

تواند دالیلی چند داشته باشد نخست آنکه در این رویکرد او می .است نبرده ارک به را الزم اهتمام

گیرد بر عکس گفتمان لیبرال موضوع جنسیت گفتمان چپ که هابرماس نیز در آن طیف قرار می

 حوزه عمومیرود دیگر آنکه او در یک بحث مستقل و جدای از سایر مسائل اجتماعی به شمار نمی

 دهد با این وصف باز همو کنش ارتباطی انسان صرف و بدون گرایش جنسیتی را مد نظر قرار می

 هابرماس  -3 .کنندی جنسیتی متهم میبه سنت گرای هستند کسانی مانند جودی دین که او را

 گذاری راث این نتایج به و برده کار به تسامح ارتباطی عناصر کارگیری به و گذاریاثر در گویی

 بین ظریف تفاوت به هابرماس -۴.  .است بسته امید کمی بیش از ظرفیت عینی این عناصر

 یپ[ عمل مقام در شدن نظر هم]توافق و[عملی التزام بدون همدیگر دیدگاههای فهم صرفا]تقاهم

 صرفا بیان آرمانی شرایط تبیین در هابرماس -5. است برده کار به معنی یک به را دو هر و نبرده

 طفره آن تاریخی و اجتماعی فردی، موانع رسیبر از و پرداخته آن مثبت هایجنبه توصیف به

 ودخ گیرندمی قرار بیناذهنی ارتباط چرخه در هنگامیگه موانع این او دیدگاه در زیرا است رفته

 مانع برکماکان به عنوان  ورزند امتناع چرخه این به ورود از چنانچه و شوندمی فصل و حل بخود

 هابرماس که گونه آن جهان زیست و سیستم -6  .گرفت خواهند قرار سر راه شرایط آرمانی زبان

 وانتمی را دیگری از هاییالیه کدام هر در و نیستند تفکیک قابل اندازه این به تا است مدعی

 . یافت

 از هاییرگه چه بسا و نیست جدید او دیدگاههای اندمدعی برخی موارد این به اتکاء با

 نظر مورد دیالوگ برقراری نهایی هدف زیرا است رصد قابل او هایاندیشه در کاریمحافظه

 این. است [دولت با ملت]تعامل نهایت در و ضمنی صورت به و تفاهم عمومی حوزه در هابرماس

 ستمهایسی تداوم و ابقاء به شاید گردد برقرار سیستم و زیست جهان بین چنانچه تعامل و تفاهم

 بر رماسهاب ارتباطی کنش نظریه کلی، طور به .بینجامد خودکامه و فاسد احیانا و غیردموکراتیک

 ناییتوا بر مبتنی تحلیل آخرین در سیاسی اجتماعی نظام که است استوار برداشت این پایه

 و لتام مورد را کثیر مدعیان اجتماعی اعتبار قادرند که است کنندگانی مشارکت و کنشگران

 در هابرماس تفاهمی و ارتباطی دیدگاههای کردن پیاده اوصاف این همه با. دهند قرار ارزیابی

 و ندابوده گرااقتدار حکومتهای دارای ریخیتا لحاظ به  که ایران جمله از و توسعه حال در جوامع

-دیشهان کاربست. نیست فایده از خالی دارد عمیقی تاریخی های ریشه آن در صدایی تک فرهنگ

 ریخیتا هایسنت به نگاهی نیم و دارد مدرنیته به نگاهی که هابرماس رتباطیِ ا آرمانگرایانه های
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 دنیازمن مدرنیته و سنت میان تعارض بستر در که ما همچون یجوامع برای تواندمی ،اجتماعی و

  .باشد مفید اندخشونت از دوری و عمومی حوزه تعیمق

 ایدئولوژی و عمومی حوزه مؤلفه دو ذاتی تفاوتهای :1جدول شماره 

 ایدئولوژی حوزه عمومی

 عدم تقابل و همراهی با حاکمیت دارد. تقابل با حاکمیت دارد.

 ستایشگر حاکمیت است. د حاکمیت است.انق

 بستر گفتگوی عمودی و غیر هم سطح است. بستر گفتگوی افقی و هم سطح است.

 در ایدئولوژی بی طرفی در گفتگو معنی ندارد. است.در حوزه عمومی گفتگو بی طرفانه 

 فصل الخطاب پاسخهای پیشینی مابعدالطبیعی است. فصل الخطاب عقالنیت ارتباطی بیناذهنی است.

 طرفهای دیالوگ در نسبت با ایدئولوژی سنجیده می شوند.   طرفهای دیالوگ دارای شرایط برابر هستند.

 در ایدئولوژی قالب ارتباط یکجانبه و مونولوگ است. دیالوگ دو یا چند جانبه است.در حوزه عمومی قالب ارتباط 

 در ایدئولوژی تابوها شکستنی نیستند. در حوزه عمومی تابوها در خالل گفتگو شکسته می شوند.

 در برابر ت ییر به شدت مقاومت می کند. همیشه آماده هر نوع ت ییر و انعطاف است.

 فقط برای خواص شفاف است و برای توده مبهم. است و ابهامی در آن نیست.برای همه شفاف 

 نقطه نهایی ایدئولوژی خشونت و حذف طرف مقابل است. نقطه نهایی حوزه عمومی گفتگو، تفاهم و توافق است.

 است. عمودی شکل هندسی ایدئولوژی خطیِ شکل هندسی حوزه عمومی چند ضلعی است.

 ایدئولوژی پاسخ را دارد و سؤال طراحی می کند. دارد در پی پاسخ می گردد.حوزه عمومی پرسش را 

 هدف گیری اش فالح فرد است. هدف گیری اش نجات جامعه است.

 ایدئولوژی نگاه به پشت سر دارد و واپسگراست. آینده محور است. و حوزه عمومی نگاه به روبرو دارد

 در پی تسلط بر دولت و جامعه است. جامعه است.در پی ایجاد ارتباط و آشتی بین دولت و 

 جز خود هیچ جهان زیستی را به رسمیت نمی شناسد. جهان زیست فردی را محترم می شمارد.

 اقتدارگرا و خودکامه است. است. یککثرت گرا و دموکرات
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 حوزه عمومی ایرانیگیری : موانع شکل2نمودار شماره 

 زیست ایرانی: ارکان اصلی جهان1مودار شماره ن
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