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چکیده

نظریه حوزه عمومیهابرماس هسته اصلی فلسفه اجتماعی او به شممار ممیرود .هابرمماس بمرای
توصیف مدل نظری خود از سه حوزه کمک گرفته و آن را با انواع شناخت ،رسانه و علم مخصوص به
هر یک پیوند میدهد .این مقاله از نقطه عزیمت هابرماس یعنی حوزه عمومیشروع کمرده و پما از
بررسی و تحلیل سه حوزه کرامت انسمانی ،گفتگمو و عقالنیمت ،کمه عناصمر تشم یل دهنمده حموزه
عمومیهابرماس را ش لمیدهد ،مفاهیمی از قبیل جهان زیست و سیستم و کنش ارتباطی و وضعیت
کالمیایده آل را در زمره زیر مجموعه سه حوزه یاد شده توضیح میدهد و در نهایمت ممدلی پویما از
حوزه عمومیارائه میدهد .به نظر هابرماس گفتگو ،عقالنیت و کرامت انسمانی باعم شم ل گیمری
منطقی در عرصه تعامالت حوزه عمومی می شود .به طور کلی حوزه عمومی در جمایی تشم یل ممی
شود که سه ویژگی که در باال ذکر شد وجود داشته باشد .حوزه عمومی عرصه ف ر ،گفتگو ،اسمتدالل
و زبان است .حوزه عمومی نمودی است از اصول رابطه متقابل و مباحثه انتقادی و فضایی است برای
تفاهم از طریق مباحثه عمومی و همچنین فضمایی اسمت بمرای برابمری ،عقالنیمت و درا متقابمل،
استدالل مبتنی بر تبادل گفتاری.
کلیدواژه ها :حوزه عمومی ،جهان زیست ،سیستم ،کنش ارتباطی ،وضعیت کالمیایمده آل ،اف مار
عمومی.
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مقدمه
یورگن هابرماس ،فیلسوف اجتماعی و سیاسی آلمانی ی ی از چهره همای برجسمته تف مر در قمرن
حاضر محسوب می شود ،وی ی ی از اندیشمندان م تب فران فورت محسوب میشود ،اما بسمیاری از
اندیشههای این فیلسوف ،در انتقاد از متف رین نسمل اول م تمب فران فمورت ،مطمر شمده ،او را از
چارچوب مرسوم م تب فران فورت فراتر میبرد.
اصحاب م تب فران فورت ،مارکوزه ،هورکهایمر و آدورنو معتقد بودند که عقل دوران روشمنگری
به ابزار استیال و به عقل ابزاری و اعداد اندیش مبدل شده است .هابرماس در رابطه بما اندیشمههمای
م تب فران فورت مفهموم شمیگ گشمتگی سراسمری در جامعمه ممدرن را ممورد نقمد قمرار داده و در
جستجوی مجرای رهایی بخش از این وضعیت برآمده است .م تمب فران فمورت پمیش از هابرمماس
ویژگیهای اصلی جامعه مدرن را عقالنیت ابزاری ،شیگگشتگی ،آگاهی کاذب و از دست رفتن معنما و
آزادی میدانست .هابرماس با نقد فرایند عقالنیت ابزاری مفهوم عقالنیت ارتباطی را عرضمه ممیدارد
که اساساً فرایندی رهایی بخش است .او جایگاه عقل ارتبماطی را در عصمر سملطه عقالنیمت ابمزاری
آش ار میکند ،به نظر هابرماس باید فضاهایی را که هنوز دستخوش عقالنیت ابزاری و شیگگشمتگی
نشدهاند یافت.
گسترش حوزه عقالنیت ارتباطی مستلزم گسترش تواناییهای کالمی و ارتباطی اسمت کمه در آن
تواناییهای ارتباطی و کالمی الزم برای ایجاد جهانی عقالنی ،تحقق می یابند .این وضعیت پدیمدهای
ساخته ذهن نیست بل ه در همه روابط گفتاری مندرج است و خود راهنمای ت امل بمه سموی ارتبما
عقالنی سراسری است که در آن فرد میتواند ام ان عمومی شدن عالیق خود را دریابد .پروژه رهایی
نیازمند نقد ایدئولوژی یعنی زدودن کژیها و اختاللهای ایدئولوژی از پی ر ارتبا کالمی است .منطمق
ارتبا  ،در مقابل ،ناظر بر ارتبا متقابل و چند جانبه اذهان انسانی است که متضمن مفاهمه و گفتمان
درباره اح ام معطوف به حقیقت است.
به طور کلی عمل ارتباطی و کالمی راه حل مسائل مربو به حقیقت و اعتبار و رسیدن به عالیق
کلی را تش یل میدهد .که این عالیق کلی تنها در حوزه سیاسی به مفهوم خاص آن تحقق پذیر است.
اما تنها در حوزه کالم و عقل ارتباطی ام ان گذر از عالیق جزیی به عالیق عقالنمی و کلمی مم من
می گردد (هوالب.)7 :1378 ،
هابرماس در تقسیم بندی عقل آن را به دو حوزه ارتبماطی و ابمزاری تقسمیم ممیکنمد گرچمه در
واقعیت ،حوزه ابزاری (اقتصاد و دولت) از حوزه ارتباطی قویتر بوده ولی حوزه عقل ارتباطی کمه بسمتر
حوزه عمومی ،مهارتهای کالمی و بین االذهانی است م از شان باالتر و عمیقتری برخموردار اسمت
که باید جایگاه واقعی خود را باز یابد (منصور نژاد .)322 :1381عقالنی شمدن حموزه سیاسمت دولمت
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نیازمند گسترش «حوزه عمومی» جامعه است که بر خالف عرصه تک ذهنی قدرت ،عرصمهای چنمد
ذهنی و محل برخورد اندیشه ها و اذهان گوناگون است .اندیشه حوزه عمومی بما برخمورداری میمدان
تعامالت گفتمانی ،جایگاهی محوری در نظریه و عمل دموکراتیک دارد.
حوزه های سه گانه زندگی
از دیدگاه هابرماسجامعه را میتوان به سه حوزه تقسیم کرد .که عبارتند از :حوزه خصوصی ،حوزه
عمومی ،و حوزه دولتی .حوزه خصوصی از آن خانواده اسمت ،حموزه عممومی در برگیرنمده گروههمای
شغلی ،مذهبی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،روزنامهها ،مجمالت ،رادیمو و تلویزیمون و دیگمر وسمایل
ارتبا جمعی است و حوزه دولتی نیز دولت و ساختارهای آن است .حوزه عمومی در میمان ایمن سمه
حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است .این حوزه ها مرزهای سیالی دارند و فرد مم من اسمت از یمک
حوزه به دیگری در حال حرکت باشد .این حرکت به عوامل متفاوتی مثل طبقه ،جنسیت ،سطح سمواد
و ...وابسته است (هابرماس.)2013 ،
حوزه عمومی چیست؟
«هابرماس تعبیر حوزه عمومی را در برای عرصه ای اجتماعی ب ار ممی بمرد کمه در آن افمراد از
طریق مفاهمه ،ارتبا و استدالل مبتنی بر تعقل ،به موضع گیمری هما و جهمت گیریهمایی هنجماری
مشغولند که بر فرآیند اعمال قدرت دولت ،تاثیراتی آگاهی دهنده و عقالنی ساز باقی می گذارنمد .بمه
عبارت بهتر ،افراد در حوزه عمومی (عرصه اجتماعی) از طریق مفاهمه و استدالل و در شرایطی عاری
از هر گونه فشار ،اض طرار و بر مبنای آزادی و آگاهی تعاملی و در شرایط برابر برای تمام طرف همای
مشارکت کننده در حوزه عمومی مذکور ،به تولید مجموعه ای از رفتارها ،مواضع و جهت گیری همای
ارزشی و هنجاری میپردازند که در نهایت به صورت ابزاری مموثر بمرای تماثیر گمذاردن بمر رفتمار و
عمل رد دولت به ویژه در عقالنی ساختن قدرت دولتیعملمی کنند .آنچه موجب جلب نظر هابرماس
به مقوله حوزه عمومی شده عبارت است از اهمیت این مفهوم به عنوان اساس نقد جامعه بمر اسماس
اصول دموکراتیک .به این ترتیب حوزه عمومی عرصه ای است کمه در آن افمراد بمرای مشمارکت در
گفتگویی آزاد و علنی گرد هم آمده اند (هابرماس.)210 :1392 ،
ن ته مهم و اساسی در این فرآیند آن است که رفتار افراد در جریمان مفاهممه در حموزه عممومی
عمدتا بر مبنای کنش های کالمی عاری از فشار و سلطه در شرایطی عادالنه ،آزادانه ،آگاهانه و برابر
صورت می گیرد .یعنی در درون وضعیتی که هابرماس از آن به وضعیت کالمی ایده آل یاد می کنمد.
مجموعه این شرایط و تعامالت در وضعیت مذکور ،بستری را فراهم ممی سمازند کمه طمی آن کمنش
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کالمی در نهایت مطلوبترین و آرمانی ترین وجه آن ،یعنی در جریان کنش ارتباطی خود را نمایان می
سازد (نوذری.)431 :1381 ،
از نظر هابرماس حوزه عمومی عرصه ای چند ذهنی و محل برخورد اندیشه ها و اذهان گوناگون و
فضای طر آزاد مسایل عمومی است و استدالل و تعقل درباره آنها و نهایتا اراده عمومی را ش ل می
دهد (هابرماس .)149 : 1392 ،حوزه عمومی به معنی درست عرصه ای است که هیچ حد و حمدودی
بر فعالیت آن وضع نشده ،حوزه عقالنی و حقیقت یاب و حقیقت ساز جامعه است .این حموزه ،عرصمه
ف ر ،گفتگو ،استدالل و زبان است .شرایط م المه باز و آزاد در حوزه عمومی متضمن این اصل اسمت
که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند در خارج از این حوزه به صورت قانع کننده ای مدعی شناخت بهتمر
خیر و صال جامعه باشد .حوزه عمومی آنچمه را کمه ماهیتما عممومی اسمت از حموزه همای بسمته و
خصوصی قدرت و منفعت رهایی می بخشد .پاسخ به پرسشمهایی از ایمن قبیمل کمه آزادی ،عمدالت،
برابری ،عقالنیت و جزگ آن چیست تنها در حوزه عمومی هر جامعه ای مم ن است داده شود و ممورد
پذیرش و باور قرار گیرد (بشیریه.)57 :1380،
حوزه عمومی که هابرماس از آن صحبت می کند حد واسط میان دولت رسمی (اقتمدار عممومی)
که بر ابزار اعمال خشونت کنترل دارند و حوزه خصوصی (جامعه مدنی) قمرار دارد( .بویمت )1995 ،و
ویژگی آن نظارت بر دولت و شفاف کردن تصمیمات سیاسی و اداری است که از اهداف اولین حموزه
عمومی است .و برای تامین این جایگاه اصول حقوقی عقالنی نهادینه می شوند و رعایمت آن اصمول
برای همه الزام آور میگردد (هندال.)275 :1381 ،
حوزه عمومی مجموعهای از کنشها و نهادهای فرهنگی است که البته کارکردهای غیر فرهنگمی،
یعنی نقشهایسیاسی اجتماعی و اقتصادی نیز مییابند .این کارکردها جنبه عمومی یا همگانیت دارند
که در بهترین حالت از نفوذ نیروها و نهادهای دولتی مستقل و مصون هستند .در عین حال نهادهمای
حوزه عمومی از استقالل زندگی شخصی و خصوصی که ویژه جامعه مدنی 1است برخموردار نیسمتند.
حوزه عمومی فضای اظهار نظر (و به گونه ای آرمانی اظهار نظر آزادانه) م المه ،بح و چماره جمویی
در مسائل عمومی است .هر کا بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضما را دارد ،و بماز بمه گونمهای
نظری و آرمانی هیچ کا را امتیازی نسبت به دیگران در این فضا نیست .چنین موقعیتی کمه نقمش
دولتمردان یا عناصر سرمایهدار و با نفوذ را هم ارز نقش «شهروندان عادی» میکند ،تنهما بمر هممان
ش اف نهادهای سیاسی و جامعه مدنی استوار است (احمدی.)99 :1380 ،
حوزه عمومی مورد نظر هابرماس ،ریشه در عالئق حوزه خصوصی دارد که بمه واسمطه گفتگمو و
 - 1موسسات خصوصي مثل سازمانها و اصناف را در صورتي كه صرفا متوجه مسائل خصوصي و صنفي باشند نبايد جزء حوزه
عمومي به شمار آورد.
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مذاکره شهروندان درباره مسائل عمومی تش یل ممی شمود .بمه ایمن ترتیمب در همر گفتگمویی افمراد
خصوصی گرد هم میآیند تا پی رهای عمومی را تش یل دهند در چنین شرایطی رفتار افراد نمه دیگمر
مانند تجار یا اشخاص حرفه ای است که امور شخصی را انجام دهند و نه ماننمد اعضمای یمک نظمام
مشروطه هستند که تحت قیود قانونی یک بروکراسی دولتی قرار داشمته باشمند .شمهروندان در ایمن
حوزه در قالبی غیر کنترل شده ،با تضمین آزادی اجتماع و آزادی بیان و انتشار عقاید خویش به تبادل
نظر درباره موضوعات مورد عالقه عموم می پردازنمد و همچمون پی مری عممومی رفتمار ممینماینمد
(هابرماس .)46 :1992 ،در این پی ره عمومی میتوان مسائل و موضوعات مورد عالقه عمومی را بمه
بح و بررسی گذاشت ،عرصهای که در آن ممیتموان اخمتالف نظمرات و تضمارب آراگ و اف مار را از
طریق بح و استدالل منطقی و نه از طریق توسل به جزمیات جا افتاده و یا با توسمل بمه اح مام و
جزمیات سنتی صادره از سوی عرف و عادات حل نمود .حوزه عمومی در مقابل حوزههای تاریک قدرت
و منافع خصوصی حوزه روشنی است .هر چه حوزه عمومی بیشتر گسترش یابد و هر چه حوزه قمدرت
بیشتر در آن جذب شود زمینه عقالنی شدن دولت و سیاست بیشتر گسترش می یابد( .نوذری:1381 ،
 )431حوزه عمومی فضایی است که «اف ار عمومی» در آن ش ل میگیرد .به نظر هابرماس بهتمرین
توصیفی که می توان از اف ار عمومی ارائمه داد عبمارت اسمت از :شمب های بمرای تبمادل اطالعمات و
دیدگاههای گوناگون که بر پایه به هم رسیدن جریانهای مختلف ارتباطی ش ل میگیرنمد در بطمن
آن این اطالعات دریافت ،پاالیش و ترکیب ممیشمود و بمه اراده عممومی جهمت ممیدهنمد (معینمی
علمداری.)250 :1382 ،
این جریان تبادل اف ار چندین ویژگی دارد -1 :عقالنی است  -2باز است و برای همگمان قابمل
دسترس است و آزادانه می تواند منبع اطالعات یا گیرنده آن باشد -3 .همه افراد در گیر در آن فرضما
برابرند در نتیجه پیش شر های مذکور بالقوه توانایی کامل دارد .این شرو برای همگان قابل قبول
خواهد بود .چنین مباحثهای مستلزم آن است که افراد درگیر در آن ،دسمت کمم ،ظماهراً بمه ی مدیگر
احترام بگذارند (ماکاریف .)78 :1381 ،همچنین اگر ایدهای پدید آید که مخالف با اف ار عمومی باشمد
نباید موجب سرکوب عقیده و آزادی بیان شود .عقیده هر چقدر که مخالف عقاید و اف مار و باورهمای
همگان باشد محصول زندگی اجتماعی و فرهنگی امروز است و نمی توانمد ی سمره از بنمد ارزشمهای
مسلط اجتماعی ،اخالقی ،دینی و سیاسی بگریزد .گوش سپردن به عقیده تمازه تما حمدودی در ح مم
شنیدن آرای دیگر است .این درست است که عقیده همگان فراتمر از خواسمتها ،نیازهما ،اشمتیا هما و
باورهای فردی است ،اما نمیتوان به نام آن سرکوب عقاید فردی را پذیرفت ،بل ه باید بمه ارزیمابی و
ارزش گذاری آن ها پرداخت .این خواست پرشور آزادی بیان که روشنگران هر یمک بمه شم لی و تما
حدی منادی و هوادار آن بودند موجب ش لگیری منطق تازهای شد (احمدی.)191 :1381 ،
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حوزه عمومی و مشارکت سیاسی
حوزه عمومی صحنه نمایشی را طراحی میکند که در آن مشارکت سیاسی از طریق رسانه گفتگو
به اجرا در می آید .حوزه عمومی فضایی است کمه در آن شمهروندان دربماره پیشمامدهای روزممره بمه
مشورت می پردازند و از همین رو صحنه نهادینه شدن تعامل گفتاری است و محلی برای تولید جریان
گفتارهایی است که اساساً نسبت به دولت انتقادی عمل میکنند .حوزه عمومی در معنای هابرماسی از
اقتصاد رسمی نیز جدا است .صحنه روابط بازار نیست بل ه در عمو صمحنه روابمط گفتماری اسمت.
صحنه نمایشی که به جای خرید و فروش به مباحثه و مشورت اختصاص یافته اسمت (فریمزر:1382 ،
.)355
به اعتقاد هابرماس حوزه یا حوزه های عمومی در هر فضایی تش یل می شود که در آن تعقمل و
گفتگو درباره مسائل عمومی صورت گیرد .رشد و گسترش حوزه عمومی لزوما تابعی از روند نوسمازی
و مدرنیسم نیست ،و حتی حوزه عمومی می تواند در جامعه سنتی ش ل بگیرد ،گسترش حوزه عمومی
در واقع تابع پیدایش ام ان گفتگو و تعقل آزاد و احترام است .در فضای مساعد حوزه عممومی ،افمراد
خصوصی که در کنار هم گرد آمده و با تش یل اجتماع عرصه فعالیتهای عممومی خمود را گسمترش
داده اند در صدد هستند تا منافع و عالئق عمومی را با جدیت و کارآیی بیشتری دنبال نماینمد .در آن
صورت اصلیترین و اساسی ترین چیزی که به آن نیاز دارند گسترش ارتبا و مفاهمه در میمان آنمان
است به گونه ای که میزان تاثیر گذاری و نفوذ ارتبا و مفاهمه در میان آنان به نحو احسمن افمزایش
یابد .اما گسترش این ارتبا مستلزم وجود ابزار و ام انات خاصی است (نموذری .)467 :1381 ،ایمن
ابزار در سه سطح خرد ،میانه و کالن وجود دارد و نوع ارتبا با سایر سطو تفاوت دارد.
در سطح خرد ابزار ارتبا  ،عرصه گفتگو و رویارویی مستقیم آدمهاست .در این سطح نوعی دیگمر
از شیوههای جمع شدن آدمها در کنار هم وجود دارد که هابرماس ی ی از انواع تاریخی آنرا قهوهخانه
یا مجامع عمومی برای گفتگو ذکر میکند ،جایی که آدمها دور هم جمع میشمدند و بما همم دربماره
مسائل عمومیگفتگو میکردند.
در سطح میانه ابزارهای ارتباطی عبارت است از وسایل ارتبا جمعی مثل روزناممههما ،نشمریات،
رادیو و تلویزیون (در این سطح بح همایشها و سخنرانیهای علمی و تخصصی مطر نممیشمود
چون در این سطح گروهی از متخصصان نیستند که با هم رویارویی داشته باشند ).در این سطح مردم
و ابزار ارتبا جمعی مهم است.
در سطح کالن ابزار ارتباطی اینترنت یا ش به گستره جهانی است که از طریق آن انسانها ایدههما
را مبادله و در مورد موضوعهای مورد عالقه خود بح میکنند ،بحثی که ضمن آن عقایمد و هویمت
جمعی خود را ش ل میدهند .در زمان ما اینترنت ،از نظر هابرماس ،فضایی قابل دسترس برای مردم
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عادی ایجاد می کند ،که در آن مردم بدون محدودیت می توانند در مورد مسائل عمومی به صورت نا
محدود بح و مناظره کنند .اینترنت در چارچوبهای نامحدود دسترسی به اطالعات و مشارکت برابمر
در گفتمان می تواند هدایت گر دموکراتیزه شدن جامعه باشد .به نظر هابرماس اینترنت قادر اسمت در
جهت گفتگوی ایده آل شرایطی مناسبی را پی ریزی کند (هابرماس.)25 :1994 ،
هابرماس ریشه های تاریخی و م انی ظهور حوزه عمومی را در درون سالنها و مجمامع عممومی
بح های آزاد و علنی پیگیری میکند .از جمله باشگاهها ،کافهها ،روزنامهها و مطبوعات که در واقمع
طالیه دار و پیشگام روشنگری ادبی و سیاسی به شمار میآیند  ...که در این مجامع و مراکز مناقشهها
و مباحثات متعدد و پرباری راجع به نقش سنت صورت می گیرد (نوذری.)434 :1381 ،
روشنفکران و حوزه عمومی
نخبگان ،روشنگران ،نویسندگان در این جامعه به گونهای فعال نسبت به مسماله ح وممت و اداره
جامعه از خود توجه نشان میدهند و متوجه این ن ته میشوند که باز تولید حیمات اجتمماعی در گمرو
نهادها و تاسیساتی است که از مرزها و محدودههای اقتدار دولت و اقتمدار شخصمی فراتمر رفتمهانمد.
هابرماس برای این قشر از جامعه دو نقش در نظر می گیرد:
 ) 1به عنوان متف ر و محققی که با هم اران خود به مباحثه و مناظره تخصصی می پردازنمد و از
این راه در گشایش و گسترش نظریه ها و پیدایش فرضیه های جدید موثر است.
 ) 2به عنوان اندیشمندی اجتماعی که به منظور روشنگری ،در جدل های عمومی جامعمه شمرکت
می کند و می کوشن د با مشارکت و دخالت خود در مباح روز و طر پیشنهاد در جهت حمل مسمایل
جاری جامعه ،در فرآیند ت امل و بهبود وضع موجود اثر بگذارند .به نظر هابرماس وظیفمه ایمن گمروه
صرفا به نظریه پردازی و مشغولیت ذهنی فمردی محمدود نممی شمود آنمان بایمد در کنمار مباحم
تخصصی و بعضاً انتزاعی ،به نقد آش ار و بررسی رویمدادهای جماری در جامعمه بپردازنمد .هابرمماس
عقیده دارد با ش ل گیری و استقرار نظام پارلمانی ،روشنف ران نیز عهده دار نقش ویژه ای می شوند.
از این پا ،مخاطب آنان حوزه عمومی است که تحت تاثیر فعالیمت احمزاب سیاسمی و رسمانه همای
همگانی ش ل گرفته است .البته اف ار سیاسی یاد شده تنها در صورت اسمتقرار ح وممت قمانون ممی
تواند به واسطه و تقویت کننده ای در جهت رشد آگاهانه عقاید دموکراتیک تبدیل گردد (مک کارتی،
.)129 :1978
مهم ترین شاخص حوزه عمومی رهایی از حوزه اقتدار دولتی و یا عوامل زیر ساختی تاثیر گذار بمر
آن است .از این قرار حوزه عمومی حوزه ای مستقل ،سازمان یافته و مت ی به منافع درونی اسمت کمه
در عین تنظیم رفتار شهروندان و محدود ساختن مداخالت دولت ،میانجی مناسبات دولت و اتباعشمان
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نیز هست .دولت و حوزه عمومی بر هم منطبق نیسمتند .بل مه بما ی مدیگر بمه عنموان خصمم روبمرو
می شوند .منظور هابرماس از حوزه عمومی ،الگویی از هنجارها و اش الی از رفتارهاست که به واسمطه
آنها نفا کارکرد اف ار عمومی بتواند تضمین شود (هابرماس.)266 :1392 ،
اجزای نظریه کرامت انسانی هابرماس
جهان زیست و سیستم
برای درا روشن تر رابطه بین این دو حموزه دولتمی و خصوصمی ابتمدا بایمد دربماره دو مفهموم
سیستم 1و جهان زیست 2توضیحی بیاوریم .این دو مفهوم از مفاهیم پایه ای نظریمه کمنش ارتبماطی
هابرماس هستند.
جهان زیست ،روابط نمادی ،ساخت های هنجاری ،جهان معنا ،عمل ارتباطی و تفماهمی ،اجمماع،
قوانین و رابطه ذهنی است .در مقابل عناصر اصلی سیستم را قدرت و پول تش یل ممی دهمد .جهمان
زیست شالوده جهان بینی و مجموعه ای از تعاریف و مفاهیم پذیرفته شده است که به اعمال و روابط
روزانه ما انسجام و جهت می بخشد ،سیستم همان فرایند عقالنیت ابزاری است که حوزه های عمده
ای از جهان زیست را تسخیر می کند .مسلط شدن حوزه جهان زیست بر حوزه سیسمتم شمیگ گونمه
مستلزم تفاهمی ساختن آن سیستم است .سلطه سیستم بر جهان زیست بازتولید فرهنگی و سمبلیک
جامعه را به خطر می اندازد و جامعه را بیمار می کند ،مثال حل شدن فمرد در سیسمتم دولمت اذهمان
فعال را به اشیاگ وابسته تبدیل می کند و به استقالل و سالمت فرد آسیب می رساند .حاصمل سملطه
سیستم بر جهان زیست از دست رفتن معنا ،تزلزل هویت جمعی ،بی هنجاری ،بیگانگی و شی گونگی
جامعه است .از نظر هابرماس گسترش و استقالل جهان زیست و توسعه عقالنیت فرهنگمی مسمتلزم
رشد توانائی تفاهم و ارتبا است ،از این طریق آزاد شدن پتانسیل عقل منمدرج در عممل تفماهمی و
ارتباطی به عقالنی شدن جهان زی ست می انجامد .بنابراین نمی توان از جهمان زیسمت خمارج شمد و
خارج از آن تف ر کرد .زیرا جهان زیست حدود افق عمل و آگاهی اجتماعی را تعیین می کنمد .جهمان
زیست یک جهان شخصی نیست بل ه فضای مشترا بین من و دیگری است و این فضا نه تنها برای
من که برای دیگری نیز بدیهی محسوب می شود همچنین جهان زیسمت حاممل عقالنیمت و عممل
تفاهمی است و از این رو بستر گفتگو است (بشیریه .)226 :1380 ،با پیشرفت فرایند عقالنمی شمدن
جهان زیست ،ارزیابی انتقادی به تدریج جای عناصر جزمی فرهنگ سنتی را می گیرد و ام ان تفاهم
1- system
2- life- world
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عقالنی بیشتر فراهم می آید و در نتیجه ،فرایند عقالنیت فرهنگیپیش می رود .در جهان زیست است
که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی با کنش و آگاهی ادغام می شموند .جهمان زیسمت شمالوده درا
جهان بینی های آگاهانه و تفاهمی و تمامی کنش اجتماعی ماست .هابرماس استدالل ممی کنمد کمه
جهان زیست در پیش زمینه هر هدف عمل ارتباطی قرار دارد .جهمان زیسمت شمامل ذخیمره عظمیم
تعریفها و استنباطهای مسلم فر شده ای در مورد جهان است که به کنشها و تعامالت روزممره مما
انسجام و جهت می بخشند .همانگونه که هابرماس یاد آوری می کند این ارتبا بمه قمدری سمهل و
بی اش ال است که ما به اراده خود قادر به آگاه شمدن از ایمن یما آن بخمش جهمان زیسمت نیسمتیم
(پیوزی.)74 :1379 ،
جهان زیست و عقالنی شدن
جهان زندگی را می توان در دو سطح خرد و کالن در نظر گرفت و حوزه خصوصی جهان زندگی
را از حوزه عمومی آن که مربو به بح حاضر است از هم باز شمناخت .در بخمش سیسمتم نیمز دو
سطح بازار (اقتصاد) و دولت (قوه اجرایی) وجود دارد .حوزه خصوصی جهان زیست متش ل از افمراد و
اشخاص خصوصی است و در اجتماعات نزدیک و صمیمی همانند جمع خانواده و دوستان تبلمور ممی
آید (علیخواه .)116 :1376
به طور خالصه هابرماس از ما می خواهد که ت امل جامعه را به منزله عقالنی شدن جهان زیست
مورد بررسی قرار دهیم .در جامعه های سنتی ،جهان بینی ها (زمینمه همای کمنش) کمم و بمیش بمه
صورتی کامل به مدد افسون و جهان شناسی های دینی و همزمان ساختارهای جهان زیست به ممدد
ساختارهای خویشاوندی سنتی و ساختارهای اقتصادی تولید زراعی معیشمتی تثبیمت شمده انمد .ایمن
جاست که جهان زیست در پایین ترین سطح عقالنی شدن بمه هنجارهمای اجتمماعی و سماختارهای
فرهنگی نیروی مسحور کننده ای می دهد که از یادگیری و تغییر بیشتر مانع می شود .اما در جامعمه
پیشرفته تر بر ع ا عقالنی شدن اقتصاد و دولت موجب عقالنی شدن بیشتر جهمان زیسمت شمده
است .با پیشرفت عقالنی شدن جهان زیست آن عناصری از فرهنگ سنتی ،که زمانی به نحو جزممی
منتسب می شدند ،تحلیل می روند ،که به زعم هابرماس از این راه ام انات گسترش یافته یمادگیری
عرضه می شوند (پیوزی.)77 :1379 ،
به اعتقاد هابرماس فروپاشی حوزه عمومی به علت دخالت دولت در امور خصوصی و حل و جذب
شدن جامعه در درون دولت صورت می گیرد .از آنجا که پیدایش حوزه عمومی نتیجه تف یک آشم ار
و روشن حوزه خصوصی و قدرت عمومی بود ،نفوذ متقابل این دو در هم جبرا حوزه عممومی را نمابود
می کند .نقشی که حوزه عمومی در حیات ف ری جامعه ایفا کرده بود اینک به دیگمر نهادهمایی کمه
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صورت ظاهری از یک حوزه عمومی به شیوه ای مخدوش را باز تولید می کننمد ،منتقمل ممی شمود.
همچنین سیاست حزبی و دست اری رسانه های جمعی به وضعیتی می انجامد که حموزه عممومی را
تضعیف می کند ،وضعیتی که در آن نظام نمایندگی و ظواهر بر مباحثه عقالنی می چربند .به عقیمده
هابرماس علت زوال مباحثه دموکراتیک راستین نقشی است که رسانه های جمعی انحصاری در ناآگاه و
خوش باور نگه داشتن عامه مردم ایفا می کنند (هموالب .)29 :1378 ،هابرمماس اقتصماد و دولمت را
سیستم هایی محصور در خود تلقی می کند .در نتیجه او این نگرش کارکردگرایانه را می پمذیرد کمه
ام ان های تحقق دموکراسی محدود هستند .وی معتقد است که تنها شمهروندان بایمد محافظمت از
جهان زیست در مقابل سیستم را عهده دار باشند (نش.)267 :1380 ،
عقالنیت ارتباطی1و حوزه عمومی
عقالنیت ارتباطی هابرماس به عنوان مبنای نظریه اجتماعی انتقادی عرصه می شمود کمه اساسما
عبارت از فرآیند فرهنگی و مبتنی بر پیشرفت اندیشه ها بر اساس منطق درونی خود آنهاست .فرآینمد
این نوع از عقالنیت ،فرآیندی رهایی بخش است« .هابرماس معتقد به دفاع همه جانبه از توان بالقوه
رهایی بخش عقل در مبارزه مستمر برای تحقق آزادی بود ،عقالنیت ارتباطی با خود نشانه همایی بمه
همراه دارد که مت ی هستند بر تجربه محوری نیروی المزام آور نامحمدود ،بالممانع ،متحمد سمازنده و
اجماع آور کالم استداللی ،که طی آن مشارکت کنندگان مختلف بر نقطه نظرات صمرفا ذهنمی خمود
غلبه کرده و به یمن دو طرفه و متقابل بودن عقیده ای عقالنی ،در خصوص وحدت دنیمای عینمی و
بین االذهانیت جهان زیست خود اطمینان خاطر حاصل کنند ».از نظر هابرماس مفهوم اصلی اجماع و
وفا و وابستگی روند پژوهش علمی به توافق بین االذهانی است (نوذری.)39 :1381 ،
هابرماس تاکید کرده کمه عقمل ارتبماطی تنهما در شمرایطی کمه جامعمه ،آسموده از زور و اجبمار،
دلبخواهانه باشد ،ام ان می یابد .عقالنیت ارتباطی ناظر بر ارتبا متقابل و چند جانبه اذهان انسانی و
متضمن گفتمان درباره اح ام معطوف به حقیقت است که منطق دو جانبه یا دو ذهنی دارد .بمه نظمر
هابرماس هسته وجودی و اصملی عقالنیمت ارتبماطی ،اختیماری و سمبب نموعی وحمدت و اجمماع در
گفتگوی دو طرفه است .گرچه این عقل ارتباطی در فراشدهای حیات اجتماعی انسان ها مضمر است،
ولی با اعمال دو طرفه مفاهمه ،موجب کنش هماهنگ می گردد .پا آگاهی است کمه موجمب فهمم
متقابل می شود .انسانها با شرکت در یک مباحثه اسمت کمه از دیمدگاههای همم آگماهی ممی یابنمد.
مباحثات تضمین کننده مشارکت برابر و آزاد است ،در جستجوی جمعی برای حقیقت (اندرس:1996 ،
1- communcative rationality
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.)28
اجزای نظریه گفت و گو و حقیقت یابی هابرماس
در نظریه گفتگویی هدف آمادگی کنش گمران بمرای طمر ادعاهمای اخالقمی ،دفماع ،نجمات و
پاسخگویی راجع به مسائل حق وظیفه اخالقی در قبال خود و دیگری اسمت در نظمر هابرمماس ایمن
م انیزم تعیین کننده مسئولیتها ،دغدغه ها ،هنجارها و دیدگاه های اخالقی اسمت کمه مما بمه منزلمه
سوژه های اخالقی کنشگر باید داشته باشیم (اوت وایت.)178 :2000 ،
 -1کنش ارتباطی

1

حوزه عمومی زنجیرهای است از اش ال «کنش ارتباطی» که هر چند در بسیاری از مموارد شم ل
نهادی به خود میگیرند اما در مواردی چنین نمیشود .حوزه عمومی را نمیتوان به عنوان یک نهاد و
مطمئنا سازمان تصور کرد ،حتی شب های از هنجارها با نقش صمالحیتهمای تممایز یافتمه ترتیبمات
عضویت و غیره نیست .حوزه عمومی را به ش ل بهتر میتوان به مثابه شب های برای انتقال و ارتبا
اطالعات و دیدگاهها توصیف کرد .حوزه عمومی از طریق کنش ارتباطی باز تولید میشود .هابرمماس
با خلق و بسط نظریه کنش ارتباطی درصدد احیاگ حوزههای عمومی است ،در اینجا حوزه عمومی دیگر
به لحاظ م انی در نظر نیست بل ه حوزه عمومی در جایی ش ل میگیرد که ام ان تاسیا «وضعیت
ایدهآل کالمی» یا گفتگوی فارغ از هر گونه اجبار میسر شود.
برای طر نظریه کنش ارتباطی ،ابتدا باید از تقسیمبندی هابرماس درباره کنش آغماز نممود .وی
کنش را در حالت کلی و به لحاظ دست یابی به تفاهم و موقعیت آن به سه نوع ابزاری ،اسمتراتژیک و
ارتباطی تقسیم میکند.
کنش ابزاری دارای موقعیتی غیر اجتماعی است .هدف این نوع کنش ،تسلط بر طبیعت و به بیان
تمثیلی گسترش دست انسان است .کنش ابزاری در سطح بین فردی عقالنیت ابمزاری را بمه هممراه
می آورد یعنی جستجوی سود و بیش بردن منافع شخصی.کنش اسمتراتژیک و کمنش ارتبماطی دارای
موقعیتی اجتماعی اند و در بستر اجتماع ش ل میگیرند .با این تفاوت که کنش هدفمند عقالنی دارای
اصول و هنجارهایی اجتماعی است که افراد و اجتماع را به اهداف از پیش تعیین شده سو می دهد.
عقالنی شدن و پیشرفت در هر دو حوزه وجود دارد اما عقالنی شدن در کنش ارتباطی ت امل مثبتمی
است ،اما عقالنی شدن در کنش استراتژیک نیازمند تصمیم گیریهای هدفمند و ابمزار گرایانمه اسمت.
1 . Communication action
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بنابراین پیشرفت در حوزه کنش ارتباطی به همان شیوه پیشرفت در حوزه اسمتراتژیک انمدازه گیمری
نمی شود ،چون کنش ارتباطی بر اساس تفاهم بین االذهانی بدون زور و بر اسماس میمزان گسمترش
اجماع ،تفاهم و ارتبا اندازه گیری می شود .ساختارهای روابط بین االذهانی هستند کمه بمه موجمب
زبان استقرار یافته اند .در نهایت هابرماس کنش مورد نظر خود یعنی کنش ارتباطی را اینگونه توضیح
می دهد :در کنش ارتباطی مشارکت کنندگان در وهله اول به سوی موفقیت های فردی خمود سممت
گیری نمیکنند ،آنها هدف های فردی خود را تحت شرایطی دنبال میکنند که بتواننمد نقشمه همای
کنش خود را بر مبنای تعاریف مشترا از وضعیت هماهنگ کنند (هابرماس.)390 :1384 ،
کنش ارتباطی دارای موقعیت اجتماعی است ،کنش ارتباطی کنشی است معطوف به تفاهم و توافق
که زیست جهان به واسطه آن باز تولید می شود .در کنش ارتباطی فرد عامل بمرای بمه دسمت آوردن
تفاهم و توافق هیچ سالحی جز استدالل منطقی و قانع کننده ندارد  ...هر چه سیستم اجتماعی بیشتر
از زندگی روزانه جدا می شود ،به همان اندازه ارتبا کنش هدفمند عقالنمی و کمنش ارتبماطی کمتمر
می شود و هر چه بیشتر کنش ارتباطی از حوزه کنش در حوزه سیستم و تولید مادی مایحتماج زنمدگی
جدا میشود ،انسانها آزادتر و آسودهتر میتوانند بدون دغدغه مستقیم و بال واسطه مش الت ضمروری
مادی ،در یک فرآیند تبادل نظر به توافق و همبستگی دست یابند (محمودیان .)254 :1375
هابرماس درباره کنش ارتباطی مینویسد:
« تصور من از کنش ارتباطی نوع خاصی از کنش و واکنش اجتماعی است .در این نموع هم منش
کنشگران از ی دیگر توقع دارند که اغرا و افعال متفاوتشان را از طریمق اجمماعی کمه محصمول
ارتبا و مفاهمه است ،هماهنگ کنند .به عالوه اساساً تالش برای نیل به توافق ،بر اسمتفاده طبیعمی
ما از زبان مبتنی است زبان مشترا رسانه ای اسمت کمه ام مان تفماهم و همچنمین ام مان ارزیمابی
اعتقادات و اهداف مشترا را فراهم میآورد .هنگامی که مت لمی عبارتی را به زبان میآورد ،هدفش
صرفاً این نیست که سخنش فهمیده شود .او همچنین امیدوار است که مخاطب بما سمخن او موافمق
باشد و آن را صاد بداند» (هابرماس.)157 :1394 ،
کنش ارتباطی جنبه ای دیگر از فعالیت آگاهانه انسان است کمه آن حموزه از نهادهمای اجتمماعی
نظیر خانواده ،رسانه های گروهی و غیره را در برمیگیرد که واسمطه آنهما زبمان اسمت و بما قموانین
اجتماعی کنترل میشوند (بهمن پور .)97 :1379
کنش ارتباطی هابرماس مبتنی بر عقالنیت است ،که این عقالنیت بر چارچوب یک نموع تاممل و
بده بستان زبانی استوار است که باید تمام حوزههای زندگی فردی و اجتماعی را در برگیرد.
کنش ارتباطی که هابرماس مطر میکند این گونه است -1 :ناظر به عقالنیمت ابمزاری نیسمت
 -2یک کنش یک طرفه نیست بل ه نوعی تعامل است .نوعی کنش متقابل که ایمن کمنش متقابمل
شرایط را فراهم میکند که در آن مشارکت کنندگان یا طرفین گفتگو باید وجود داشته باشمند .و ایمن
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مفاهمه الزماَ باید دو وجه داشته باشد :یک وجه گوینده و یک وجه شنونده که این وجه شنودنده خود
در جای خود و به نوبه خود گوینده باشد .که این تعامل یا کنش متقابل با واسطه و میانجیگری زبمان
صورت می گیرد ،بدون اجبار و عاری از هر گونه فشار یعنی در یک شرایطی که طرفین ام ان تبمادل
آزادانه و آگاهانه و عامدانه خودشان را داشته باشند ،نه ناآگاهانه و نه به اجبار و ناخواسته .در اینجاست
که تمام گویندگان و صحبت کنندگان باید این ام ان را داشته باشند کمه یمک سمری اهمداف تماثیر
گذارنده به اهداف زبانی یا عاطفی را دنبال کنند (هابرماس.)250 :1394 ،
هابرماس در ادامه بح از نظریه کنش ارتباطی به عنوان محصول دیدگاهش در مورد عقالنیمت
ارتباطی و درباره مدارای دینی میگوید:
«الزمه مدارای دینی آن است که مراجع ح ومتی نیز به اندازه شهروندان خویشمتنداری کننمد ،از
شیوه های خشونت آمیز برای حفظ و گسترش نگرش دینی  ،هر چند همم کمه آن نگمرش محتمرم و
مقدس باشد ،استفاده ن نند .تعالیم ادیان بزرگ جهانی در صورتی به حیات خود ادامه ممیدهنمد کمه
همچنان از نیروی غیر خشن ،قصص نافذ ،انگارههای پرقدرت ،تبمینهمای متقاعمد کننمده و بمراهین
کالمی بهر جویند اما این نیرو صرفاً از طریق ارتبا و مفاهممه ای سمالم و خمالی از قهمر ،گسمترش
مییابد تعالیم قدسی میتوانند به نسل های آینده تاثیری وجودی بگذارند .به شر آن مه ایمن تعمالیم
بتوانند اذهان انسانهایی را که هم حساس و هم آسیب پذیر هستند از درون ش ل دهند ،یعنی نمه از
طریق تلقین و تم ین  ،بل ه از طریمق اقنماع عقالیمی انسمانهمایی کمه در مناسمبات آزاد خمویش،
همانطوری که میتوانند بگویند آری مختارانه نه بگویند» (هابرماس.)300 :1394 ،
 -2وضعیت کالمی ایده آل

1

این وضعیت به آن حالتی از گفت و گو چند نفره با هممدیگر اشماره دارد کمه از لحماظ مموازین و
هنجارهای گفت و گوی چند نفره دارای ایدهآلترین ش ل مم ن است .یعنی حالتی است کمه نمه در
عالم واقع وجود دارد و نه هیچ وقت به طور کامل به وقوع خواهد پیوست .اما همچون معیماری بمرای
سنجش نزدی ی یا دوری گفتگوی چندنفره ما نسبت به وضعیت مم ن به کار خواهد رفت .هابرماس
حالتی از گفتار را مثالی میداند که در آن گویندگان به دور از انگیزهها و مقاصد استراتژی ی و ابزاری،
به ابراز نظر میپردازند و از گفتار دیگران تاثیر میگیرند .تنها تفاهم و توافقی کمه در ایمن حالمت بمه
دست میآی د ،تفاهم و توافق اصولی خواهد بود .در این حالمت شمرکت کننمدگان در گفمت و گمو بمه
صراحت نظر خود را ابراز میدارند و از خالل فرآیند پرسش و پاسخ ،نظر ی مدیگر را بمه طمور کاممل
مورد شناسایی قرار میدهند و سپا گفتار هم را آزادانه رد یا قبول میکنند (هابرماس.)180 :1394 ،
1 . Ideal speech situation.
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البته از نگاه هابرماس وضعیت کالمی ایده آل ،فقط حالتی آرممانی نیسمت .ایمن حالمت بمه طمور
نطفهیی در همه حاالت گفتاری وجود دارد .چرا که کمتر کسی در زندگی روزانه خود در گفتاری شرکت
میجوید که شرکت کنندگان در آن به طور واضح و آش ار از آزادی ادای آنچه میخواهنمد بگوینمد و
بیان آنچه دوست دارند ،منع شده باشند .اما او به این امر آگاه است که دستیابی بمه وضمعیت کالممی
ایده آل ،به گونه ناب و خالص آن محال است .رهایی از منافع و خواستهای استراتژیک و ابزاری در
زندگی و جهان واقعی ما هیچ گاه به دست نمیآیند (منصور نرژاد.)317 :1381 ،
عالوه بر این هابرماس اصول وضعیت کالمی ایده آل را قواعدی اخالقی به حساب میآورد .امما
این قواعد که برخاسته از کنش ما در گفتمار هسمتند .تنهما از یمک بایمد اخالقمی صمرف سرچشممه
نمیگیرند بل ه ریشه در واقعیت موجود دارند .با این حال این قواعد هرگز خمود بمه خمود بمه مرحلمه
اجرای کامل در نمیآیند ،چرا که باید مانند دیگر قواعد اخالقی ،برایشمان برهمان و اسمتدالل آورد و
دیگران را به رعایت آنها ترغیب کرد .او مجموعه این قواعد اخالقی را اخال گفتمان نامیمده اسمت.
وضعیت کالمی ایده آل وضعیتی است که در آن اختالفات و منازعات به صورت عقالیی و از طریمق
ارتبا و تفاهمی خالی از عنصر اجبار حل میشود .زبان و مهارتهای ارتبماطی الزممه ایجماد جهمان
عقالنی است و هرچه توانایی کالم و ارتبا بیشتر باشد ،جامعه سالمتر است… به نظر او کمالم سمه
وظیفه ادا میکند -1 :ایجاد ارتبا میان اذهان -2 .ایجاد ارتبا با پدیدهها و اشیای خارجی -3 .بیان
حاالت و تجربیات ذهنی مت لم .عقالنیترین ش ل تفاهم و ارتبما در عملمی آشم ار ممیشمود کمه
معطوف به رسیدن به تفاهم در این ابعاد سه گانه باشد .دستیابی به توافق غایمت ذاتمی کمالم آدممی
است .نفا عمل و سخن گفتن ،به وجوه حوزهیی اشاره دارد که در آن ارتبما کمامالً آزاد و فمارغ از
سلطه مم ن خواهد بود .بنابراین فرجام سخن گفتن آزادی است (بشیریه.)220 :1380 ،
نهایتاً از نگاه هابرماس وضعیت کالمی ایده آل ،تنها در حوزه عممومی ممیتوانمد پیمدا شمود .بمه
عبارت دیگر هابرماس گسترش یافتهترین و کاملترین حموزه عممومی را وضمعیت کالممی ایمده آل
می خواند .فلسفه رای دادن در دموکراسی هم اصوالً این بوده است که افراد بتوانند در حوزه عمومی و
چند ذهنی و از طریق استدالل و برخورد اذهان در تعیین حقیقت و در اممور عالیمق کلمی و عممومی
سهمی داشته باشند .نه این ه صرفاً حزبی را به قدرت برسانند .تنها در حوزه عمومی جامعه ممیتموان
اهداف و خواستهای معقول را تعیین و دولت و سیاست را عقالنی نمود (بشیریه.)18 :1374 ،
حوزه عمومی و دموکراسی
از نظر جامعه شناسی م ان اصلی بروز دموکراسی واقعی که ورود کنش استراتژیک در آن ممنوع
شده است حوزه عمومی است .طر نظریه حوزه عمومی از سوی هابرماس با چنمین همدفی صمورت
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گرفته است (انصاری .)110 :1383 ،حوزه عمومی فضایی است که در آن دموکراسی نمه تنهما شم ل
می گیرد بل ه در بستر آن عمل می کند ،به نظر هابرماس دموکراسی واقعی تنها زمانی میتواند ش ل
بگیرد و تداوم پیدا کند که حوزه عمومی فراهم آمده باشد .در حموزه عممومی اراده جمعمی افمراد بمه
صورت گفتمانی ش ل میگیمرد و اجمماع حاصمل ممی شمود .پما حموزه عممومی در اصمل عرصمه
ش ل گیری اجماع بر اساس گفتگو ،ارتبا گیری اعضای جامعمه بمرای ایجماد همماهنگی ارادههمای
فردی است که در این چارچوب نقش دولمت و تحممیالت اقتصمادی بمه حمداقل ممیرسمد (معینمی
علمداری.)24 :1382 ،
توجیه دموکراسی از نظر هابرماس مبتنی بر وجود قوای ارتباطی و زبانی خاص در انسمان اسمت،
به نظر هابرماس دموکراسی شیوه زیستی است که در کردارهای گفتمانی انسان تجلی پیدا ممیکنمد.
هابرماس میگوید ،دموکراسی نهادی کردن نظریه استدالل و مناظره از طریق نظامی از حقو اسمت
که حق مشارکت برابری را برای هر فرد در فرایند قانونگذاری تضمین میکنمد .او همچنمین ممدعی
میشود که اصل دموکراتیک میگوید فقط آن قانونهایی میتوانند مدعی مشروعیت باشند که تایید و
رضایت همه شهروندان را در فرآیند گفتمانی قانونگذاری به دست آورند و این تنها در صورتی مم ن
است که خود قانون (قانون اساسی) دموکراتیک باشد .او به قانون اساسی اشاره دارد کمه ایمن قمانون
پیوند نزدی ی با اخال گفتمان دارد چرا که هر دو دارای این اصل مشترا هستند که هر فمرد تماثیر
پذیرنده ای باید از اهمیت و وزن برابر برخوردار باشد .تصمیمات قانونی و حقوقی باید غیمر متعصمبانه
بوده و راه را برای نقد عقالنی و تبادل نظر دموکراتیک باز باشد (نش.)269 :1380 ،
به نظر هابرماس درحال حاضر از یک سو دموکراسی و از سوی دیگر اخالقیات تفاهمی یا ارتباطی
میتوانند بمثابه موانعی بر سر راه قدرت مطلقه بشمار آیند .در این جا هابرماس به این ن ته اشاره دارد
که انسانها می توانند تردیدها و اختالفات خود را در روابط عادی و اجتماعی در حوزه عممومی را نمه از
طریق سحر ،جادو ،دعا ،استغاثه ،قهر و خشونت ،چاقو یا سال گرم بل ه بگونهای هنجاری از طریمق
بح آزاد ،مذاکره ،استدالل و حل و فصل کنند .از سموی دیگمر مشمارکت کننمدگان در ایمن قبیمل
مباحثات آزاد باید از حق به زیر سئوال بردن نقطه نظرات طرف مقابل خمود برخموردار باشمند .بمدین
ترتیب بح و استدالل آنان صورت تاملی و تف ری به خود یافته و به دنبال آن زمینمه نقمد عقالنمی
نیز راه خود را به درون کنش متقابل اجتماعی باز میکند .اجماع و توافقی کمه بمدین ترتیمب حاصمل
میگردد ایمان و تعهد مح می به بار ممیآورد .بمه عبمارت دیگمر از نیمروی برانگیزاننمده عقالنمی و
تاثیرات ساختار ساز برخوردار است (نوذری.)41 :1381 ،
به اعتقاد هابرماس مشروعیت از راههای گوناگون به دست می آید ،که حفظ دموکراسی صموری
بدون تحریک مشارکت توده ای ،تبلیغ ایدئولوژی هایی که وفاداری توده ها را جلب می کنند و تامین
وفاداری به نظام با پرداخت پول یا تامین فرصتها از آن جمله اند .از نظر وی تشم ل هما و نهادهمای
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حوزه عمومی از اهمیتی بنیادی برخوردار است زیرا مشروعیت نظام را در ضعیف ترین نقا آن به زیر
سئوال می کشد .همچنین این نهادها مغلطه های ایدئولوژیک را بر ممال ممی سمازد ،کوشمش بمرای
سرگرم سازی و سلب توجه مردم از مسایل اصلی را نقد می کند و مسایل اساسی سیاست را به بح
می گذارد .نها دها این بهانه را نمی پذیرند که تنها کارشناسان و دولتمردان می توانند دربماره مسمایل
سیاسی تصمیم بگیرند بل ه در عو هاله احترام ناشی از تخصص گرایی را از دستگاه تصمیم گیری
دولتی می زداید و سیاستگذاری را در معر مباحثه عمومی قرار می دهد .بدین شیوه نهادهما نظمامی
ر ا که در پی رعیت پروری است و می خواهد خواستهای شهروندان خود را به حوزه صمرفا خصوصمی
محدود سازد ،به مبارزه می طلبد .به طور خالصه حضور نهادها و احزاب بسار مهم و ضمروری اسمت،
زیرا حوزه عمومی سیاست زدایی شده را لز نو سیاسی می کند (هوالب.)127 :1378 ،
هابرماس اشاره میکند ما نباید دموکراسمی را بما سماختارهای صموری آن (نهادهمای نماینمدگی،
پارلمانها ،قوانین اساسی ،اتحادیهها یا سایر آرایشهای صوری) ی ی بگیریم .دموکراسی یعنی هممه
چیز در درون و از طریق تعامل اجتماعی یعنی از طریق کنشی انجام شود که واقعاً در جهمت رسمیدن
به تفاهم ا ست .خالصه این ه باید دموکراسی را فرایند یادگیری مشترا بدانیم .برای آن ه دموکراسی
معنایی صمرفاً صموری نداشمته باشمد ،شمهروندان ممیبایمد بمه شمیوهای نقادانمه دربماره سیاسمتها و
جهت گیریهای ح ومت تامل کنند .هر گونه کوششی برای متوقمف سماختن چنمین تف مر نقادانمهای
ساختارهای بنیادی نهادهای دموکراتیک را نابود خواهد ساخت .همانطور که همابر مماس ممی گویمد:
« حاکمیت مردم معطوف به ارتباطات آزادانه تر مبتنی بر بح و تبادل نظر و معاشرت و انجمن ممی
باشد .تنها به این ش ل پنهان است که قدرت ارتباطی سیال حاکمیت مردمی می تواند قمدرت اداری
دستگاه دولت را زیر سیطره اراده شهروندان درآورد ».اگر در گذشته رئیا پارلمان به عنوان نگهبمان
قانون اساسی محسوب می شد در نزد هابرماس این وظیفه به عهده شهروندان جامعه گذاشمته شمده
است (پیوزی.)165 :1379 ،
فلسفه سیاسی هابرماس بر اصل «پرهیز ار خشونت و اعمال زور» استوار است و وقتی از واکمنش
شهروندان سخن می گوید ،واکنشی در محدوده قانون اساسی و بمری از خشمونت را در نظمر دارد .در
جامعه دموکراتیک ،تنها هوشیاری و اعترا بهنگام شهروندان است که ام ان تخلف ستگاه دولت از
قانون را محدود می کند .به عبارت دیگر ،ملت نگهبان قانون اساسی و داور نهایی است (مک کارتی،
.)133 :1978
در بح دموکراسی این سئوال مطر میشود که آیا بدون تحقمق گفتگمو بمر اسماس ح ممت و
استدالل ،دموکراسی اصیل میتواند تحقق پیدا کند؟
به نظر هابرماس گفتگو تنها در حوزه عمومی ام ان پذیر است در نتیجه دموکراسی اصیل مبتنی
بر گفتگو در حوزه عمومی است ،در بنای ف ری هابرماس مفاهیم گفتگو در حموزه عممومی در زممره
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پایههای اساسی به حساب میآیند .تالش همای هابرمماس معطموف اسمت بمه دنبمال کمردن مسماله
دموکراسی در حوزه عمومی از طریق پمرداختن بمه یمک ممدل فلسمفی در ممورد عممل گفتگمو ،وی
میخواهد از طریق مفهوم گفتگو دستهای از رویهها را نشان دهد که برای هر فرد گوینده در زنمدگی
روزمره خود قابل دسترسی باشد.
مفهوم گفتگو که مفهومی کانونی در نظریه هابرماس پیرامون دموکراسی است رویهای است برای
حل عادالنه مناقشات وی معتقد است که مشارکت به معنای واقعی از طریق گفتگو آثار مثبت خود را
در اعتالی انسانی بر جای میگذارد .به بیانی دیگر به دلیل زمینه تبادل گفتاری است کمه مشمارکت،
توانمندیهای افراد را در خردورزی عملی و همچنین رابطه دو جانبه که مستلزم ام ان گفتگمو اسمت،
توسعه بخشد.
دموکراسی طریقی است برای ایجاد قلمرویی عمومی که در آن مسائل مورد مناقشه نه به وسمیله
اش الی از قدرت از بیش مستقر شده  ،که به وسیله گفتگو حل و فصل یا دست کم مهمار ممیشمود.
دموکراسی طریقی از زندگی است که تنها به قلمرو سیاست رسممی محمدود نممیشمود ،از مناسمبات
کوچک خانوادگی و دوستی آغاز میشود و به قلمروهایی وسیعتمر کمه عممدتاً حموزه عممومی منجمر
میشود گسترش مییابد (پدرام .)11 :1374
در حوزه عمومی برخالف نهادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارنمد و یما دارای روابمط قمدرت
درونی هستند از اصول مشارکت و نظارت دموکراتیک نوید می دهد.
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نتیجه گیری:
به نظر هابرماس حوزه عمومی به عنوان یک واسط میان دولت و حوزه خصوصی است کمه ایمن
حوزه عمومی در برگیرنده انجمنها ،اصناف ،احزاب و اتحادیه ها و مهمتر از همه نشریه ها و روزناممه
ها و به نوعی رسانه های همگانی است که به عنوان سخنگوی افمراد و گروههمای جامعمه در برابمر
دولت عمل می کند .در این حوزه آزادی عقیده و بیان و مباحثمه بمر اسماس منطمق م الممه و خمرد
ارتباطی ش ل بندی و مطر می شود .کارکردهایی که از طرف ساکنین حموزه عممومی صمورت ممی
گیرد مبتنی بر بح  ،م المه و گفتگوی عقالنی ارتباطی آزاد می باشد ،هابرماس حوزه عمومی را بمه
عنوان حوزه پیدایش اخال عقلی توصیف کرده است.
همانطور که در نمودار شماره  1مشاهده میکنید به نظر هابرمماس گفتگمو ،عقالنیمت و کراممت
انسانی باع ش ل گیری منطقی در عرصه تعامالت حوزه عمومی ممی شمود .بمه طمور کلمی حموزه
عمومی در جایی تش یل می شود که سه ویژگی که در باال ذکر شد وجود داشته باشد .حوزه عممومی
عرصه ف ر ،گفتگو ،استدالل و زبان است .شرایط م المه باز و آزاد در حموزه عممومی متضممن ایمن
اصل است که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند در خارج از حموزه عممومی یعنمی در عرصمه قمدرت بمه
صورت قانع کننده ای مدعی شناخت بهتر ،خیر و صال جامعه باشد.
حوزه عمومی نمودی است از اصول رابطه متقابل ،مت ثر و مباحثه انتقادی ،فضمایی اسمت بمرای
کنش تفاهمی از طریق مباحثه عمومی و نیز فضایی است بمرای برابمری ،عقالنیمت و درا متقابمل،
استدالل مبتنی بر تبادل گفتاری.
عقالنیت ارتباطی در اندیشه هابرماس ناظر بر ارتبا متقابل و چند جانبه اذهان انسانی و متضمن
گفتمان درباره اح ام معطوف به حقیقت است (گفتگو ،عقالنیت و کرامت انسانی) که منطق دو جانبه
یا دو ذهنی دارد .به نظر هابرماس هسته وجودی و اصلی عقالنیت ارتباطی ،اختیاری و سمبب نموعی
وحدت و اجماع در گفتگوی دو طرفه است که عقل ارتباطی منجر به عقل رهایی بخش میشود و در
عقل رهایی بخش است که زیست جهان حاصل میشود بدور از هر گونه فشار و پول و قدرت که بمر
انسانها تاثیر میگذارد (هابرماس.)324 :1998 ،
هابرماس با طر نظریه کنش ارتباطی به نقطه عزیمت اندیشه خود یعنی حوزه عمومی بازگشمت
میکند .مباحثه (گفتار یا گفتمان) عقالنی فارغ از سلطه و آسیبهای زبان شناختی و معطوف به تفاهیم
بین االذهانی و وفا و اجماع دقیقاً همان نوع محلی است که مناسب حوزه عممومی اسمت بمه نظمر
هابرماس نظریه کنش ارتباطی می تواند به عنوان مبنای اصول کلی بیان به کاربرده شمود .در کمنش
ارتباطی است که ما به وضعیت کالمیایده آل نزدیک میشویم ،وضعیت کالمی ایده آل به آن حالتی
از گفت و گو چند نفره با همدیگر اشاره دارد که از لحاظ موازین و هنجارهای گفت و گوی چند نفمره
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دارای ایدهآلترین ش ل مم ن است .حوزه عمومی وسیله بسیار مهمی است که از طریق آن دغدغمه
های عمومی به بح کشیده می شود .تصمیمات سیاسی مبتنی بر قدرت عقالنی می شوند ،برع ا
وقتی عرصه قدرت نهادهای حوزه عمومی را درهم نوردد ،دولت و جامعه قمدرت زده و غیمر عقالنمی
می شوند .هابرماس به این نتیجه می رسد که درآمیختن دولمت و جامعمه و دخالمت دولمت در اممور
خصوصی راه را برای زوال حوزه عمومی فراهم می آورد .همچنین حوزه عمومی فضایی است کمه در
آن دموکراسی نه تنها ش ل میگیرد بل ه در بستر آن عمل میکند ،بمه نظمر هابرمماس دموکراسمی
واقعی تنها زمانی می تواند ش ل بگیرد و تداوم پیدا کند که حوزه عمومی فراهم آمده باشمد .در حموزه
عمومی اراده جمعی افراد به صورت گفتمانی ش ل میگیرد و اجمماع حاصمل ممیشمود .پما حموزه
عمومی در اصل عرصه ش ل گیری اجماع بر اساس گفتگو ،ارتبا گیری اعضای جامعه بمرای ایجماد
هماهنگی اراده های فردی است که در این چارچوب نقش دولمت و تحممیالت اقتصمادی بمه حمداقل
میرسدد ودر دموکراسی انتقاد عقالنی صورت میپذیرد و انتقاد عقالنی دوباره منجمر بمه سمه حموزه
اصلی بح هابرماس میشود که عبارتند از گفتگو ،عقالنیت و کرامت انسانی .از نظر هابرماس حوزه
عمومی در هر جامعه ای که این سه مقوله وجود داشته باشد قابل ش ل گیری است.
اصل ا ساسی حوزه عمومی آن است که افراد بمدون این مه تمابع اجبمار باشمند آزادانمه بمه طمر
دیدگاههای خود می پردازند و اف ار و عقاید خصوصی و درونی خود را علنی می کنند .وقتی موضموع
این بحثها سیاستها و عمل ردهای دولت با قوانین و قواعد کلی ناظر بر جامعمه باشمد حموزه عممومی
سیاسی ش ل می گیرد.
از منظری دیگر حوزه عمومی مبنای فلسفی است ،ام انی است برای آنچه که می توانمد زیسمت
جهان را از سیطره نظام اجتماعی رهایی بخشمد و در واقمع دموکراسمی را محافظمت کنمد .همچنمین
ارتبا عقالنی و مبتنی بر استدالل ،ی ی از شرو الزم برای حوزه عمومی است .اگر ایمن ارتبما در
قلمرو میان فرهنگی صورت پذیرد عالیق طرفین برای ی دیگر شفاف خواهمد بمود ،چنمین ارتبماطی
زمینه برخورد جهان زیستهای متفاوت ،نظامهای ارزشی متفاوت و قرائتهای متفاوت از مطالب خواهمد
بودهمچنین وضعیت کالمی ایده آل تنها در حوزه عمومی می توانمد پیمدا شمود و بمه عبمارت دیگمر
هابرماس گسترش یافته ترین و کاملترین حوزه عمومی را وضعیت کالمی آیده آل خوانده است.
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