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 مقدمه .1
 هدربار یدر تفکر فلسف یاست که نقش مهم یاسیس هعمومی از مفاهیم بنیادي در فلسف خیر

 خیرد در مورد یدارد. این پرسش که چرا ما با یاجتماع یزندگ یو خصوص یابعاد عموم
طور  شوند و بهخارج می یعموم یدگآن از زن يکه اعضا ياا جامعهیم؟ یمشترك فکر کن

جمله  کنند؟ ازکنند چه کسانی را متضرر میخود تمرکز می یخصوص یبر زندگ يانحصار
 کند. یخیر عمومی مطرح م هسیاسی دربار ههایی هستند که فلسفپرسش

شود اطالق می »خوبی«یا » خیر«عمومی به نوعی از  خیر«یا » خیر عام«در فلسفه و اخالق، 
راي بیشتر اعضاي یک جامعه سودبخش است. اینکه چه چیزي خیر یا خوبی است و براي که ب

ممکن است در طول زمان یا در جوامع مختلف تغییر  ،بیشتر افراد یک جامعه سودبخش است
به آنچه همه یا بیشتر  سیاسیعلوم  و اقتصاد ،فلسفه عمومی در خیر ).,Yuengert 7 :2009( کند

برند، یا به آنچه از شهروندي، ند یا از آن نفع میا مشخص در آن مشترك هاعضاي یک جامع
شود، اشاره جمعی و مشارکت فعال در قلمرو سیاست و خدمت عمومی حاصل میکنش دسته
ریزي را طرح مشترك خیر هیونان باستان از جمله ارسطو و افالطون مفاهیم اولی هدارد. فالسف

کاربرد شایع دارد و به  ،ارسطو دارد هعمومی که ریشه در فلسف کردند. امروزه یک فهم از خیر
، قابل حصولخیر خیر مناسب جامعه و تنها «چیزي اشاره دارد که یک دانشور معاصر آن را 

 ).Zaman, 2004: 11( استخوانده » جامعهولی در اشتراك اعضاي 
ثیرگذاري در سرنوشت و أبر تعمومی عالوه از مفهوم خیر ايطرز تلقی هر جامعه

ت أهاي خاصی نشتواند از مبانی و بنیانسیاستگذاري در آن جامعه و تکوین ساختاري آن می
هاي غرب،  گیري نهادي این مفهوم در اندیشه گرفته باشد. بررسی و شناخت پایه و اساس شکل

ها ما را یاري رساند و در درك و این فرهنگ جهان جمعی در زیست هتواند در شناخت نحومی
توان گفت که از این نظر می ).Salvatore, 2012: 28( ثر و مفید باشدؤفهم لسان این جوامع م

عمومی در سپهر  سیاسی از مفهوم خیر هاساسی در اینجا برداشت و مفاهیم بنیادي اندیش همسئل
تواند واقعیت سیاسی را بازتولید و سیاسی می ههاي هابرماس است. اندیشسیاسی اندیشه

 عمومی را در بافتار جامعه و کنش توان تبلور خیراز منظر سیاسی می رو ازاین کند،برساخت 
 آنها را تحلیل کرد.  تاي مالحظه و عینیسیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردمان هر جامعه

ین مفاهیم در تر مهمعمومی از  اهمیت و ضرورت این مسئله در آن است که مفهوم خیر
حقوق عمومی و اساسی کشورهاي جهان است. حتی در تاریخ یونان و روم باستان نیز این 

در حقوق عمومی مدرن و معاصر، منافع  رو ازاینمفهوم مطرح بوده و کاربرد داشته است. 
 هکراتیک جامعودم هعمومی به معنی مشارکت آزاد و برابر مردم یک کشور در ایجاد و ادار

 ).6 :1391 (نوبهار، باشدسیاسی (دولت)، براي تحقق منافع عمومی، و خیر مشترك می هیافت نسازما

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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سیاسی و اقتصاد  هعمومی از این نظر از مفاهیمی است که همیشه بین متفکران اندیش خیر
 ). Reisch, 2018: 23( سیاسی مورد چالش و بحث اساسی بوده است

 
 یمفهوم یمبان .2

ثر از أملی، مت گذاري عملی و دیپلماسی منافع هاي سیاسی و سیاستشهبا این توصیف، اندی
ها و احزاب سیاسی بسته به عمومی است. از این نظر جریان هاي مرتبط با خیراندیشه

 عملی و راهبردهايِ گذاري و دیپلماسی، اصولِ سیاست هحوز عمومی در رویکردشان به خیر
ورگن ی ).Riordan, 1996: 44( برندر از آن پیش میثأو متکنند  میعینی را براي خود تعریف 

 هحوز .شوداش شناخته میکنش ارتباطی هنظری عمومی و هبا مفهوم حوز اغلبهابرماس 
ها، ابعاد و گو و نقد صریح جنبهو محصول ارتباط جامعه و دولت، امکان گفت همثابعمومی به

نظر هابرماس  کند. ازاد فراهم میساختارهاي مختلف مسلط بر زندگی اجتماعی را براي افر
آن بحث  و از رهگذردولت دارد  مدنی و هعمومی لیبرال، جایگاهی در میان جامع هحوز

شده است. هابرماس این حوزه را مسائل همگانی نهادینه می خصوص در عمومی انتقادي
و  ي تباري اجتماعی و انتقادي و کارکردهاي سیاسی مشخصی همچون استقالل حوزهادار

هاي گیري دولتشکل ،داند و از سوي دیگرگیري بازار آزاد میحقوق خصوصی و نیز شکل
عمومی لیبرال معرفی می هعقالنی و انتقادي حوز هکارویژ هبرند  تحلیل عامل همثابرفاهی را به

عمومی  همفهوم حوز در خصوص کند. در اینجا با درنظر گرفتن بنیاد مسائل و مباحث موجود
سیاسی غربی و تحلیل ارتباط آن با  هاندیش یابی این مفهوم در، از یک سو به جهتهابرماس

و از سوي دیگر ضمن تشریح پرداخته شده جامعه  همسئل عمومی و کاالهاي عمومی و خیر
نظر گذرانده شده است. با  عمومی، کارکردهاي سیاسی آن نیز از ةساختارهاي اجتماعی حوز
سیاسی هابرماس را با روش  هاندیش و برساخت آن در یعموم این توصیف، مفهوم خیر

 تحلیلی و از نوع کیفی، بازشناسی و تحلیل خواهیم کرد.  -توصیفی
 
 عمومی خیر مفهوم .2 . 1

و  گیرد میاي شکل هاي جمعی در طی دورهمجموع امور خیر و مطلوبی را که از طریق کنش
توان شود، میطور عام تلقی می هی و خیر باز طرف اکثریت اعضاي آن جامعه، مطلوب، خواستن

 ها ذاتاًعبارت دیگر آن نوع امور خیري که براي انسان ). بهReisch, 2018( عمومی نامید خیر
این نوع دارایی یا میراث خیر با هم به کنش متقابل  هوسیل به هاند و آنا عمومی، خیر و مشترك

ها، فضایل مدنی، احساس  نظیر ارزش ،نندداصورت جمعی آنها را خیر می هپردازند و ب می
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عدالت و سایر امور خیر مادي را که قابل تقلیل به منابع و امور قابل استفاده فردي نیستند، می
 ).Yuengert, 2009( دکرعمومی تعریف  توان تحت عنوان خیر

عمومی همان اموري است که عمومیت دارد و مشترك است و عمومیت و اشتراك آن  خیر
فرد) و روابط بعدي نیز براساس  شود (نه لزوماًست و به صالح و صرفۀ جامعه تمام میاذاتی

، ۲جمعی ، خیر۱عمومی با مفاهیمی چون خیرات مشترك خیر نظرگیرد. از این آن شکل می
 جا سخن از خیر و نظایر آن تفاوت و تمایزاتی دارد. هر ٤، مصالح عمومی۳منافع مشترك

عمومی است که در سطح کالن  در واقع مفهومی از خیر ،ان رفته استمتفکر هعمومی در اندیش
جامعه را نشان می همندي و توسع کلی جامعه و روند کالن سعادت الحجامعه، صالح و ص

هایی از مفاهیم تر شدن موضوع و درك تمایزات در برخی موارد مثالدهد. لیکن براي روشن
قابل توجیه و تفسیر است: اول اینکه  نظراز دو مختلف نیز وارد بحث شده است. این مسئله 

شده و همچنین به استناد مقاالت مورد ارجاع، همۀ خیرات مختلف  عمومی تعریف مفهوم خیر
ها در صورت طی شدن مسیر تک خیرات و مطلوبتک ،عبارت دیگر گیرد. بهرا نیز در برمی

عمومی  ل برساند. در واقع خیرعمومی و کما سوي سعادت و خیر تواند جامعه را بهدرست می
ند. دوم اینکه براي نشان کاز این منظر حدي از کمال و سعادت را در یک جامعه مشخص می

کوچک و  ،عمومی در قالب حدي از سعادت و کمال، نیاز به اَعمال صالح جمعی دادن خیر
مجموع این  طور ملموس نشان دهد و هم اینکه در هخردي است که بتواند هم آن حد اعلی را ب

 د. کنمین أاَعمال کمال مطلوب را ت
اخیراً مفهوم  )173: 1994(دوپره وجود دارد. عمومی  تعاریف مختلفی از خیر با این توصیف،

عنوان امري مطلوب، مناسب و قابل  هده و آن را بکربندي عمومی را جمع کالسیک خیر
گانه بین اعضاي آن به اشتراك طور جدا کند، که بهاجتماع تعریف می توسطدستیابی صرفاً 

(توماس آکویناس) قرن  گرايشود. از نظر ژاك مارتین، فیلسوف بزرگ آکویناسگذاشته می
ند و آنها ا ذاتاً عمومی و مشترك دهند که براي انسانعمومی را اموري تشکیل می بیستم، خیر

ها، فضایل مدنی و ارزشکنند، مانند ها، ارتباط برقرار میاین دارایی هوسیل هکدیگر بیبا 
ک تشکلی ی عنوان بهعمومی را  خیر )Cahill, 2004: 9(. کاهیل ),Maritain (1946 احساس عدالت

کند. تعریف می ،تک افراد در کل جامعه استبراي همبستگی افراد که چیزي فراتر از منافع تک
ازگو کردن معنایی که در اینجا با هدف نشان دادن چگونگی کاربرد آن با کمی دقت تحلیلی و ب

1. Public Goods 
2. Collective Goods 
3. Public Benefits 
4. General Goods 
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دهیم. با تمایز مفهومی بین این مفهوم را بیشتر توضیح می ،طور ضمنی بیانگر آن بوده است به
 بریم.عمومی این تحلیل را پیش می جمعی و کنش و خیر کنش و خیر

کنند، زیرا انجام این مردم کاالهاي بسیار زیادي را با همکاري و تعاون با یکدیگر تولید می
مثال  رايبمد است. از نظر ابزاري ضروري و واجب یا (حتی اگر الزم نباشد) راحت و کارکار ا
ها و هاي غذایی براي نیروهاي کار در رستورانوعده هها، تهیها، جادهتوان به ساختمان می

توانیم ک خانه بسازیم، اما نمییتنهایی  توانیم بهسیستم دفع زباله اشاره کرد. هر کدام از ما می
کنیم. اما به محض خیلی راحت این کار را انجام دهیم. بنابراین از اقدام جمعی استفاده می

در  ؛مند شویمتنهایی از آنها بهره ک بهیتوانیم (حداقل در اصل) هرتولید چنین کاالهایی، می
در مورد کاالهایی که از طریق اقدامات جمعی  رو ازاینخانه زندگی کنیم، در جاده سفر کنیم. 

ا یزیرا این کار از نظر ابزاري ضروري، راحت  ،شوند، هیچ چیز فردي وجود نداردتولید می
مردم معموالً از  شک بیگیرد. فقط به افراد تعلق نمی هاکه منافع آن ابه این معن ،مد استاکار

ا یک خانه با هم یآنها در  ؛برند چنین کاالهایی که با همکاري همدیگر تولید شده، سود می
خورند. اما به اشتراك گذاشتن چنین کنند، در غذاخوري محل کار غذا میتنهایی زندگی می به

گذاري براي هر گیرنده شود. اگرچه اشتراكمطلوبیت آنها می سبباي است که کاالهایی مسئله
سودمند است، اما هیچ چیز ذاتی براي خود کاال وجود ندارد، که به اشتراك آن نیاز باشد. چنین 

این امر به دالیل اساسی  -آنها به اقدام جمعی نیاز دارد  ههایی، کاالهایی هستند که عرضکاال
مشترك  و ممکن است مصرف آنها -دلیل ذاتی بودن خیریت آن کاال  صورت گرفته است، نه به

این امور خیر را خیرات مشترك می ههم براي قابل فهم شدن مباحثرو  ازاین ا نباشد.یباشد 
 گیرند. در ادبیات علم اقتصاد در این مقوله قرار می مورد استفاده تر مفاهیمنامیم. بیش

نسبتاً متفاوت نیز وجود دارد که شامل امور خیري است که  ۱مشترك نوع دیگري از خیر
) 1995مشترك مترادف چیزي است که چارلز تیلور ( ند. اصطالح خیرا ذاتاً خیرات مشترك

 دهیم در عوض از اصطالح خیرنامد. ما ترجیح میمی کاالهاي غیرقابل کاهش اجتماعی
 عمومی در سطح خرد و کالن را بهتر درك کنیم استفاده کنیم تا بتوانیم روابط بین خیر عمومی

 .)10-13 :2006(دنولین و تاونزند، 
نه  تنهایی توسط افراد تعریف شود. آنها تواند بهعمومی این است که نمی ویژگی خیر

طور جداگانه قابل ساخت هستند و نه بانک منابع تولیدي جمعی در اختیار افراد  توسط افراد به
دلیل نوعی همکاري  فقط به براي انتخاب، یا انتخاب نکردن وجود دارد. با وجود این، آنها

ک سنت عمل مشترك وجود دارد که آنها را یدلیل  عمومی به اجباري نیز وجود ندارند. خیر
 کنند، در نتیجه آن را حفظ و توسعهر آن مردم آزادانه مشارکت میکند، و دپذیر می امکان

1. Shared Good 
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ا توقف در این کار کنند. یافراد خاص ممکن است آزادانه شروع به مشارکت  شک بیدهند. می
ک منبع موجود قابل دستیابی یسادگی با انتخاب فردي از  بیش از آنکه به اما این امور خیر

 شوند.تولید میباشند، فقط در کنش مشترك با هم 
عمومی از این حیث مشابه هستند که هر سه به اقدام  مشترك و خیر جمعی، خیرات خیر

صورت تصادفی و  هجمعی و خیرات مشترك ب احتیاج دارند. اما این امر براي خیر یمشترک
 که براي خیر عمومی امري ذاتی است.  تعاون اجباري است، درحالی

 ،عمومی عام صحبت کرد توان در مورد خیراي خرد، میهعمومی با فراتر رفتن از خیر
هاي بار مصرف نیست (مانند مثال کیعمومی  ک خیریکه آنچه در نظر است فقط  وقتی

کی از مواردي است که در طول زمان یاما  ،روي مشترك) پیاده یا ذکرشده، کنسرت، بازي تیمی
به طرق مختلف تعامل دارد، مفید  آنها ویژه براي گروهی از افراد که زندگی آورد و بهدوام می

ک صومعه، یتواند کسانی دارند. این مییاست، معموالً به این دلیل که شرایط زندگی مادي 
ک شهر مشابه یا شهر مدرن باشد. منافع مشترك یا شهر، شهرهاي باستانی یک دهکده ی

عمومی صحبت می نهایت ادامه دارد. ما در مورد خیر کنسرت است، اما کنسرت شهر تا بی
کننده نیست، بلکه مربوط به مردم است  ک خیر مشترك گسسته و منتقلیزیرا این فقط  ،کنیم

 .)10-13 :2006(دنولین و تاونزند،  دهندک جامعه را تشکیل مییطورکه  که دقیقاً همان
جود عمومی و لبته هم خیر، ااینکه اول ؛کننده باشد در نهایت، شاید تأکید بر دو نکته روشن

دانند، ولی این می »بد«عمومی. بسیاري از افراد ساعت شلوغی شهر را  بدهاي (شر) دارد و هم
کند. قوانین عمومی را خراب می به معناي بد بودن کلیت شهر نیست. نژادپرستی همیشه خیر

 .)10-13 :2006(دنولین و تاونزند،  را ایجاد کرده است يآپارتاید ساختار مشترك بد
، بحث از خیرات مشترك، خیرات جمعی، منافع عمومی و کاالهاي عمومی دوم اینکه

مین برخی کاالها، أشود که جامعه یا سیاستگذاران به این نتیجه برسند که تزمانی مطرح می
(دنولین  شودمین نمیأخیرات یا منافع به طریق فردي امکانپذیر نبوده و از طریق بازار عرضه و ت

آنها به طریق فردي یا از طریق بازار  تأمیندر مواردي که تدارك و  رو ازاین .)2-9 :2006و تاونزند، 
برخی  ،از طرف دیگر د.کنرا جبران  ۱شود تا شکست بازاراز دولت خواسته می ،ممکن نیست

گذارند که ممکن خارجی و بیرونی برجاي می تأثیراتهاي بازار یا اشخاص نیز  از فعالیت
منفی بخشی از محاسبات کنشگران اقتصادي و بازار  تأثیرات است مثبت یا منفی باشد که

 دانندها میدولت هطور سنتی ساماندهی به چنین اموري را وظیف هشود و بدرنظر گرفته نمی
به شرایط  ،خیرات مشترك است هکنند طور عام مشخص هآنچه ب رو ازاین. )23 :2001 (هیریتیر،
 (کائول و مندوزا، بستگی دارد خصوصیات فنی آنها و مصارف این خیرات و همچنین تأمینخاص 

1. Market Failure 
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 يیا نهاد ی، فرهنگيعمومی به آن امکانات ماد ری. با این توصیف در علم اقتصاد خ)80-79 :2003
این اشتراك  يهااز نمونه ییک جامعه در آن اشتراك منافع دارند. برخ ياشاره دارد که اعضا

ت ی، حفاظت و امنیعموم يهاگرفته ت؛ پاركايهونقل جاد ستم حملیند از: سا منافع، عبارت
ونقل  ؛ حملیها و موسسات فرهنگ؛ موزهی؛ مدارس دولتییستم قضایها و س؛ دادگاهیعموم
وهواي تمیز  ستم اموال؛ آبیاجتماعات؛ س يان و آزادیب ي، مانند آزادیمدن يها ي؛ آزادیعموم

دهد که شهروندان در یوضوح نشان م ن تعریف بهی. ا)5 :2014 ؛ چن،14 :2012(بودانسکی،  یو دفاع مل
امکانات  يجاد و نگهدارین رابطه به ایگر متحد هستند و ایکدیبا  یا مدنی یاسیس هرابط
. )25 :2004 (اتزیونی، کندیم تأمینرا  ین امکانات منافع مشترك خاصیرا ایز ،از داردین یخاص

واقع چتر پوششی براي تمام امور خیري عمومی در  دهد که خیرمرور مطالعات نظري نشان می
و مطلوب، خواستنی  شود میاکثریت جامعه دنبال  هواسط ههاي جمعی، باست که از طریق کنش

نهایی به  طور سنتی در حد هو عام است. عمومیت، اشتراك و خیریت در آن ذاتی است و ب
عمومی را نیز  هاي خیرهتوان مؤلفشود. در این تعریف میجامعه و فرد تمام می هصالح و صرف

ولی خیرات دیگر  ،عمومی براي فرد و جامعه همیشه مطلوب و خیر است مالحظه کرد. خیر
 خیر باشند.ممکن است گاهی و زمانی خیر و در زمانی دیگر بی

 
 پژوهش هنیشیپ .3
اسی سی هویژه با نگاه به متفکران مهم اندیش عمومی به با توجه به اینکه مباحث مرتبط با خیر 

هاي سیاسی بوده، پژوهش جدي و مهم در ذیل اندیشه اغلبمعاصر موضوعی جدید و 
ین اثر پژوهشی شاید تر مهمتوان یافت. خصوص در این حوزه به زبان فارسی کمتر می به

 . درباشد »سیاسی مسیحیت و اسالم هومی در اندیشعم خیر« ) با عنوان1391( نوبهار هنام پایان
مسیحیت و اسالم از  هعمومی در سنت اندیش این تحقیق به این پرسش پاسخ داده شده که خیر

هاي اسالمی و مسیحی با شناسایی امر هایی تشکیل شده است. آموزه لفهؤچه عناصر و م
د. در برخی نهادها، عناصر و انعمومی را نشان داده خیر هعمومی سازگاري خود با نظری

 ت و عدالت به رسمیت شناخته شده استیعمومی مانند نیاز مردم به امن هاي خیرشرط پیش
 ).85 :1391(نوبهار، 

مصلحت عمومی،  در قالب مفاهیمی چون اغلب ،در ایران گرفته انجام هايسایر پژوهش
هریک از این مقوالت نیز از  عمومی، منافع عمومی، مصالح ملی، امت و ... بوده است. هحوز

شناسی، اقتصاد، فلسفه، دین و الهیات به این موضوعات  منظر علومی چون سیاست، جامعه
طور جدي  هعمومی و مفاهیم مرتبط با آن ب اند. در ادبیات دنیاي غربی مفهوم خیرنگریسته

 .شودها اشاره میاست که در اینجا به تعدادي از این پژوهشبررسی شده 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/798149
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عمومی، اقتصاد اکولوژي و  خیر«عنوان  با) در اثري 2015( نی جانسون و همکارانمال
عمومی و مشترك  امر ه. تفکر درباراند کردهابعاد مختلف موضوع را مالحظه  »الهیات سیاسی

هاي توان بین انساناز ما خوشایند و خوب باشد. لیکن چگونه می یممکن است براي برخ
مشترك  يتوان فضاهاید؟ چطور مکرمین أافع عمومی را تمختلف اشتراك ایجاد و من

ا یبه اشتراك گذاشت؟ آ یصورت مقطع متمرکزشده را به و ، بازيو مجاز یکیزی، فیاجتماع
اند، امر شناخته شده یخوب برال بهیل یاسیشرو و متفکران سیان پیحیان مسیکه در م یمباحث سنت
و اوضاع  یتیاقتصاد فرامل ناسازگارانه نیست؟ ش از حدیکند؟ بمتبادر می یا درستینادرست 

این موارد از ). .Johnson, et al :2015 26( برد؟ عمومی را به چه سمتی می آتی وضعیت خیر
 .است بررسی شدهجمله مباحثی ست که در این پژوهش 

 هعمومی را از منظر بازار آزاد و نحو ) خیر2012( مارتین شالگ و جان آندرس مرکادا
نظران را نیز بر این اساس  داده و آثار صاحب نافع فردي و جمعی مورد توجه قرارتالقی م

ثیر أست که تحت تاکید بر ابعاد فرهنگی خیر عمومی أمهم کار آنها در ت ه. نکتکنند واکاوي می
 بازار آزاد و فرهنگ خیر«نام  بااز این نظر اثر آنها  گیرد.بازار آزاد مورد توجه و تغییر قرار می

طور مستقل از منظر اقتصاد سیاسی و فرهنگ عمومی  هسیر مفهومی این مقوله را ب »مومیع
  ).,Schlag & Mercado :2012 53(کند  میبازنگري و تحلیل 
و از این منظر در  کردهرا تحلیل  »عمومی و اخالق مسیحی خیر«) 2004( دیوید هولنباخ

است. وي در  بررسی کردهتبط با آن را عمومی و مفاهیم مر سپهر اخالقی مسیحیت مفهوم خیر
تطبیقی این مفهوم از منظر الهیات سیاسی و اقتصاد  هبر سیر تاریخی و مطالع آثار خود عالوه

خیر عمومی و است. اثر  کردهسیاسی نیز موضوع را مطالعه  هسیاسی در چارچوب اندیش
کند که به تمایز می یبررس ياگونه سنت دیرین منافع مشترك را به هولنباخ یحیاخالق مس

ل ید هولنباخ بر تحلیویتوجه داشته باشد. د یمعاصر، در هر دو شکل ملی و جهان یاجتماع
 يشهر یرا در زندگ يدیجد يرهایپردازد تا مسات مییو اخالق اله یاخالق ه، فلسفیاجتماع
 يدر شهرهار یمتوسط و فق هان طبقیم میکند که تقسباز نماید. او استدالل می یجهان هو جامع

. عمومی است د به منافع عمومی و خیریازمند تعهد جدیشدن ن یجهان يهابزرگ و چالش
یعمومی م از مفهوم خیر يدهد که چگونه درکی از بازسازیارائه مرا  یدگاه مثبتیهولنباخ د

 هن مطالعیهمه، هم در شهرها و هم در سطح جهان منجر شود. ا يبهتر برا یتواند به زندگ
، یاجتماع یرا به شکلی در حال گسترش براي زندگ يو نظر یعمل يهاي، همکارياتهرش نیب

 ).,Hollenbach :2004 45( کندیل میامروز تبد یو مذهب یفرهنگ
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 یعموم ریخ همقول و هابرماس .4
تحلیل مفهوم خیرعمومی در براي  يعنوان سرآغاز هتوان بکنش ارتباطی هابرماس را می هنظری

مطلوب و خیر  هیک نوع رابط هتوان نتیجزیرا کنش خیرخواهانه را می ،ظر گرفتآثار وي درن
کنش ارتباطی داراي عناصر و  رو ازاینمتصور شد، که برخاسته از کنش ارتباطی است. 

کند و سرآغازي براي انجام سهل و سازوکارهایی است که مسیر و تداوم آن را تسهیل می
آن مسیر سخت زندگی براي کنشگران  در پیشود، که تراکمی سایر موارد کنشی محسوب می

گیري جامعه و ند. از این نظر هابرماس پس از تحلیل ساختارهاي کالن شکلک را تسهیل می
 عمومی و در نهاد آن داشتن زندگی خوب و خیر هن حوزساختعبارتی بسترمند  مردم و به

مومی از طریق تحلیل کنش و ع خیر هعمومی، به اجزا و عناصر ریسنده و تار و پود دهند
 أپردازد. در واقع کنش راهی براي ارتباط و کنش ارتباطی سرمنشویژه کنش ارتباطی می به

 عمل همگانی است. هعمومی و گستر تحلیل خیر
هاي اجتماعی است که در سطوح مختلف شناختی دربارة نظاماي زبانکنش ارتباطی نظریه

 هدهد و این رابططۀ اجتماعی مطلوب را توضیح میخرد و کالن، ابعاد گوناگون یک راب
عمومی در صورت  گیري خیررا براي گسترش و شکل راه توانداجتماعی مطلوب است که می

هاي الزم باز نماید. این نظریه که در ذیل یکی از حوزه يها و نهادهاوجود و تکامل زیرساخت
سیستم معنایی یا نحوي، بلکه در حالت  وانعن بهگیرد، زبان را نه شناختی قرار میمختلف زبان

اي خاص در علم بیان شمرده گیرد. در این معنا کنش ارتباطی نظریهکاربرد و سخن درنظر می
 شمول و همگانی است و به زبان خاصی اختصاص ندارد.شود. علم بیان دانشی جهانمی

رو، کنش  رد؛ ازایناین علم مانند دانش فلسفه فراتر از زبان یک ملت خاص کاربرد دا
جوي اصولی است که در سطحی عمومی و کلی حاکم بر کاربرد بیانی زبان و ارتباطی در جست

هستند. زبان بعدي کلی دارد که دربارة شرایط صوري امکان اداي سخن است. هابرماس، نظریه
. در این مند استعالقه» شرایط مندرج در فرایند تولید کالم و سخن«پرداز کنش ارتباطی، به 

بیان عمومی یا کاربرد «و در توضیح قواعد حاکم بر کنش ارتباطی، وي مفهوم محوري  زمینه
هاي سخن ارتباط ایجاد کار برده است. هر ارتباط زبانی در سه جهان بین طرف هرا ب ۱»همگانی

 کنند کهکند. آنان در این ارتباط ادعاهاي معتبري را (صداقت، حقیقت و صحت) بیان میمی
 یند به استدالل پرداختهاپذیر بودن آنها یا باید مفروض آنها باشد یا الزم است در این فرتعمیم

معتبر بودن کنش ارتباطی  . (Habermas, 1977: 66-67)به اثبات معتبر بودن ادعاها بپردازند و
االذهانی) به این است (صداقت، حقیقت و صحت معطوف به سه جهان درونی، بیرونی و بین

شناختی و بیرونی ه کنش کالمی در شرایط آرمانی (آزاد از محدودیت و سلطۀ درونی روانک

1. Universal pragmatics 
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تا  ،از تناقض رفتاري گوینده به دور باشد )Habermas, 1977: 66( گرفته ساختاري) صورت
پذیر باشد تا اینکه انتقاد تر مهمپذیر باشد تا حقیقت اثبات شود و صداقت روشن شود و آزمون

 راهبرديبه این ترتیب، کنش ارتباطی در مقابل کنش  ).39 :1375(هوالب، ین شود صحت آن تضم
ا ی) راهبرديگیرد که براساس آن کنشگر نه درصدد رسیدن به منافع یکجانبه (کنش قرار می

 ).105 :1379(پیوزي، جوي رسیدن به تفاهم است و که در جست »خیر یکجانبه و شخصی«همان 
اي براي بازآفرینی جامعه و بلکه شیوه ،صرفاً یک عمل گفتاري نیسترو، کنش ارتباطی  ازاین

تواند تداوم زمانی می، شودوقتی جامعه بازتولید می رو ازاینخیر و سعادت در آن جامعه است. 
داشته شروع درستی  هعمومی آن متداوم باشد و نقط داشته باشد که خیر و صالح یا همان خیر

 باشد.
در بازآفرینی جامعه از طریق کنش ارتباطی، به استخدام دو مفهوم  از این نظر، هابرماس

در نظریۀ کنش » سیستم«و » جهان زیست«پرداخته است. مفاهیم » سیستم«و » جهان زیست«
گرا  گرا و برون انداز درونشناختی، دو چشمارتباطی، ضمن گشودن نظریه به سمت تبیین جامعه

انداز البته تعامل بین فرهنگ، اخالق و آگاهی (چشم ،)143: 1379(پیوزي، دهد  را به هم پیوند می
 یابدجهان تجلی می گرا) در زیست انداز برون(چشم گرا) و ساختارهاي اجتماعی عینی درون

همۀ فرایندها و رویدادهاي برجستۀ اجتماعی، مستقیم یا غیرمستقیم در زیست). 75: 1375(هوالب، 
در وهلۀ اول باید از  ؛انداز ارزیابی و درك شوند باید از دو چشم جهان بازتاب دارند و بنابراین،

وارد » باال«شان را درك کنیم، از  خواهیم زندگیهاي مردمی که می بینیجهان«طریق تفسیر 
 هواقعیت اجتماعی شویم. در وهلۀ دوم، هر تبیینی از باال با تبیینی از پایین در قالب زمین

د. دانشمند علوم اجتماعی باید پا را از حد تفسیر فراتر نهد و جهان تکمیل شو ساختاري زیست
تبیین کند که چگونه محیط عینی و مادي، اقتصادي، اجتماعی، فیزیکی این یا آن تغییر یا 

. با این تحلیل آنچه کار هابرماس را )76 :1375(هوالب،  کنند جهان ایجاد می اختالل را در زیست
شوند یا  یی است که در نهایت به خیرعمومی در جامعه منجر مینقد فرایندها ،بخشداهمیت می

خصوص هدف هابرماس نوشته است: هدف  در ۱عمومی را دارند. مایکل پیوزي خیر هداعی
هاي لیبرالی و فایدهنظریه هگویانسازي فردگرایی تک کنش ارتباطی، واژگون ههابرماس از نظری

اجتماعی را از  هبار و براي همیشه نظریت یکجامعه است. او کوشیده اس خصوصگرایانه در 
شناختی در مورد جامعه مبرا سازد که اساس آن الگویی از یک فرد واحد جامعههاي شبهتعمیم

است که صرفاً بر مبناي محاسبات استراتژیکی خود (در مورد هزینه و سود نسبی این یا آن 
 نگرد.کنش) به جهان می
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  خواهانه ریخ يها کنش و یباطارت کنش یشناسمفهوم. 4.  1

» کنش اجتماعی« شناسیکنش ارتباطی، الزم است در ابتدا به مفهوم و بررسی مفهوم در تبیین
درستی به پرداخته شود تا پس از روشن شدن مفهوم آن بتوان به »کنش ارتباطی«عنوان مبناي به

هاي مختلف ر محیطرفتارهاي بشري د رمعناي کنش ارتباطی رسید. کنش اجتماعی ناظر ب
گوید که کنش اجتماعی دو اجتماعی است. هابرماس در تبیین و توضیح کنش اجتماعی می

 :گیرد خود می حالت به
و کنش  »کنش معطوف به هدف«نوع کنش که به آن  نیا :تیکنش معطوف به موفق .1

ده منفعت شحساب بیتعق و هدف کی به یابیدست هزیشود، با انگیم گفته زیمعقول و هدفدار ن
، استمتعدد معطوف به هدف  ایگر واحد کنش عمل کنش، از نوع نیج است. در ایرا یشخص

 آن بیدر تعق يدارهیسرما ایو  یخصوص يهابخش يهاها و ادارهسازمان شتریکه ب یهدف
 نیچن در. است انیز و ضرر اسیمق و یابیو ارز يصورت محاسبات کالن اقتصادبه و هستند

دهند و یم شکل یرتفاهمیغ یمبان ای ياساس محاسبات اقتصادبر را خود شکن افراد یکنش
است.  يو ادار يبزرگ اقتصاد يهامثل سازمان یاجتماع يهاعمل آن نظام هنیزم ایساحت 

 را لیوسا نیترگرانه مناسبمعقوالنه و حساب ياگونهبه ت،یکنشگر در کنش معطوف به موفق
 .(Jacobson & Storey, 2004: 104) ندیگزیبرم ،یصشخ تیهدف و موفق به دنیرس يبرا

 :داندینوع کنش را بر دو نوع م نیهابرماس ا

اي گونهج است که بهیکنشگر واحدي را اي بهکنش وسیله (ابزاري): ايالف) کنش وسیله
گزیند. این نوع ترین وسایل را براي رسیدن به یک هدف برمیمعقوالنه و حسابگرانه مناسبت

 .یستپذیر نیابد و درك متقابل از طریق آن امکانطور مستقیم با طبیعت ارتباط میهکنش ب
که در تعقیب یک  شود گفته می فرد چند ایعمل دو ب) کنش استراتژیک (راهبردي): به 
کنند. شایان توجه است که هر دو هماهنگ میبا هم هدف، کنش معقوالنه و هدفدارشان را 

هاي دیگري شوند و کنشگر قصد دارد بر روي کنشاي دنبال میهاینها با هدف چیرگی وسیل
تفاوت .  (Jacobson, 2003: 27)(در استراتژیک) یا طبیعت (در ابزاري) نفوذ و کنترل داشته باشد

ها از این دو در غیراجتماعی بودن اولی و اجتماعی بودن دومی است. به نظر هابرماس انسان
 وگذارند. کار همان کنش عقالنی هدفمند کارهایشان تأثیر می دو طریق کار و زبان بر محیط و

متضمن کنش ابزاري و گزینش عقالنی یا هر دو است که به تسلط و توانایی اعمال اراده بر 
انجامد و زبان انباشته از مفاهیم و نمادهاست که امکان فراگیري دانش و استفاده از طبیعت می

هاي ارتباطی پذیري و مهارت در کنشت و به انعطافها داده اسخرد جمعی را به انسان
 . (Habermas, 1979: 209 -210) انجامیده است
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کنش معطوف به تفاهم که بدان کنش ارتباطی یا کنش تعاملی یا  :کنش معطوف به تفاهم. 2
متقابل و عمل تفاهمی نیز گفته شده است، برخالف کنش هدفدار که معطوف به یک هدف 

کند. در این نوع کنش که برخالف کنش معقول، به تفاهم ارتباطی را دنبال می، دستیابی است
 ههاي خودخواهانبردارد، کنش افراد درگیر، نه از طریق حسابگري اي را در دوجانبه هرابط

آمیز هماهنگ شد هاي تفاهمبلکه از طریق کنش -همان نفع و خیرشخصی -موفقیت شخصی 
بلکه هدفشان را در شرایطی تعقیب می یستند،موفقیت خود ن است. افراد به هیچ روي در فکر

هایی از موفقیت مشترك هماهنگ شان را بر مبناي تعریف هاي کنشیکنند که بتوانند برنامه
 . (Habermas, 1979: 209 -210)سازند

 
 یارتباط کنش طرح اهداف .4 . 2

که در آن کنشگران بتوانند  استي ادنبال ایجاد جامعهکنش ارتباطی خود به ههابرماس، در نظری
بر استدالل و منطق باشد  بدون تحریف با همدیگر ارتباط داشته باشند و این ارتباط صرفاً مبتنی

 هخواهد دوباره حوزاو می ،عبارت دیگرگونه اجبار و الزامی در آن مداخله نکند. بهو هیچ
گو و به گفت انهدر آن آزادتوانند سیاست و اجتماع که افکار عمومی می هعمومی (حوز

عنوان غایت خود، وضعیتی را درنظر د. این نظریه بهکند) را با طرح این نوع کنش احیا نبپرداز
آورد که در آن ارتباط کامالً آزادانه و نامحدود صورت پذیرد. هابرماس این نظریه را در می

عقالنیت ابزاري و نظام بر  هسلط رجهان که ناظر باستعمار زیست حلی براي راه همقام ارائ
 ههاي متعدد در جامعبحران سبب، مطرح کرده و بر آن است که این روند استجهان زیست
جهان از چنگ استعمار نظام نهفته زیست حل این قضیه در رهاییداري شده و تنها راهسرمایه

و  آزادانهمناسب خود (توافق ارتباطی  هجهان بتواند به شیواست تا از این طریق زیست
 د.شو) عقالنی خیرخواهانه

گفت و شنودي و اساساً  هرا به رابط اجتماعی هاتکاي نظری هکنش ارتباطی، نقط هنظری
ک یو همزمان، نه  صورت دوجانبه کند که بهاي منتقل میا سه گوینده و شنوندهیاجتماعی دو 

هابرماس است. تعامل  کنند. این نوآوريمی نوع ادعاي اعتبار، بلکه سه نوع آن را عنوان
خود را  کنش گفتار کنشگر، وارتباطی واسطی است که از طریق آن، اذهان (مدرك) متکلم 

است که به یکدیگر وابسته ۱ رسیدن یند عادي به تفاهماطریق این واسط و فر تنند. ازمیدرهم 
نحو عقالنی  بهاند، هاي عادي و باورهایی که از طریق ارتباطات شکل گرفته شویم. توافقمی

 ).104: 1379 (پیوزي، آوردنیروي انگیزشی ایجاد این وابستگی را فراهم می

1. Versändigung 
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د کراي را خلق توان ایدهیافتن پاسخی براي این پرسش بود که چگونه می در پیهابرماس 
آگاهی توسط نیروهاي  که از یک طرف، از بدبینی ماکس وبر نسبت به زیر سلطه رفتن عقل

ناپذیري آگاهی طبقاتی اجتناب هکارل مارکس دربار هلوحان بینی ساده ؛ خوشسیاسی و اقتصادي
د و از طرف دیگر، کنهاي انتقادي نخستین پرهیز گرایی دیالکتیک تئوريو شورش و ذهنیت

 هاي جامعه را نوید دهدنظام رهایی انسان از سلطه و ایجاد پویایی و همبستگی بین خرده هپروژ
 ).45 :1385(مهدوي و مبارکی، 

 ).74 :1377( اباذري،  گوستو فلسفه و اهداف کنش ارتباطی هابرماس فلسفه دیالوگ و گفت
هاي فردي کنش کنندگان نقشهمشارکت ههم در آن که همکنشی یکنش ارتباطی به معناي نوع

هاي ارتباطی خود را فارغ از قیود عارضی کنند و لذا هدفیکدیگر هماهنگ می خود را با
هدف کنشگران در کنش ارتباطی حصول  .)400 :1384 (هابرماس، پذیرد انجام می ،کنندمیدنبال 

جز این، اگر در کنش ارتباطی مداخله داشته باشد، کنش  تفاهم است و هرگونه علت دیگري به
 ).1395(عبدالهیان و شیخ انصاري،  آید از حالت ارتباطی در می

متمایل به دستیابی، حفظ و تجدید « که کندکنشی تعریف می را کنش ارتباطی هابرماس
ورزد که اگر قرار زیرا هابرماس اصرار می ،توافق اهمیت دارد ).393 :1384 (هابرماس، »توافق است

نیست جامعه از درون متالشی شود، نیاز داریم تا نسبت معینی از اعتقادات و هنجارهاي فردي 
کنندگان به  هاي کنش شرکتدن برنامهکرایت م. کنش ارتباطی با هدکنیطور مشترك حفظ  هرا ب

آورد. کنش ارتباطی عمل می اخالق اجتماعی محافظت به هتوافقی، از این گنجین هروش و شیو
سازد تا به ادعاهاي یکدیگر در بیان اهداف و مقاصد فردي گویندگان و شنوندگان را متعهد می

هاي مشخص فردي را با  داف و آرمانند. کنش ارتباطی در پی آن است تا اهکنخود جدا توجه 
فهمی مشترك از اهداف و اعتقادات جمعی هماهنگ سازد. کنش ارتباطی تنها در بستر جهان 

 ).430 :1384 (هابرماس،تواند این کار را انجام دهد زیست می
کنش تفاهمی و  هاز دید هابرماس در جوامع صنعتی جدید، کنش معقول و ابزاري حوز 

خود هضم کرده و اعمال متکی بر محاسبات عقالنیت ابزاري، بخش اعظم کنشارتباطی را در 
زیست را از دست نظام بر جهان هدهد. او حاصل وضعیت فعلی سلطهاي افراد را تشکیل می

کند. در گونگی جامعه قلمداد میهنجاري، بیگانگی و شئرفتن معنا، تزلزل هویت جمعی، بی
هاي کاملی از زندگی اجتماعی اشاره دارد که کنش به حوزهدیدگاه هابرماس، مفهوم سیستم 

دهد هابرماس نشان می .)236 :1384 (هابرماس،طور قانونی نهادینه شده است  هاستراتژیک در آنها ب
سازي در  هاي هماهنگمدرن، اقتصاد و دولت بوده و مکانیسم هکه دو سیستم مرکزي در جامع

هاي گروهی را هدایت میرسانه«ول و قدرت، از آنجا که ترتیب پول و قدرت است. پ آنها، به
نند. آنها ککنندگان درگیر، کنش را نیز تنظیم می شرکت هیک اصل مرجع براي هم ه، با ارائ»کنند
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هاي سیستماتیک ها در موقعیتگو بر سر ادعاها و نزاعو ند که در گفتا جریان رایج و مشترك
 هباید همان جهان معنی و کنش ارتباطی و توافق و رابط زیست را. اما جهانروند کار می به

جهانی که یک مفهوم مکمل براي کنش ارتباطی بوده و فضایی  ؛ها دانستذهنی بین انسان
اي از تجربیات فرهنگی  گیرد. این فرایند شامل حوزهاست که در آن کنش ارتباطی صورت می

اي براي آشنا هستند و پایه ابل درك و ذاتاًطور اساسی قکه به استهاي متقابل ارتباطی و کنش
اند از: فرهنگ،  هاي اساسی این فرایند عبارتلفهؤروند. مشمار میتمام تجربیات زندگی به

 ).194 :1384 (هابرماس،شخصیت و جامعه 
کند. این العاده رشد می طور فوق هکنش ارتباطی با آغاز جوامع تکثرگراي مدرن ب هعرص
متجانسی  نسبتاً هتر، از یک سو با قداست نهادها و از دگرسو، با مجموعنتیجوامع س عرصه در

 شد. اختالفات تا هر جا وهاي موجود در پس صحنه محدود میاز مفروضات و مهارت
لزوم تداوم زندگی  توانست با ارجاع به توافقی محکم و فراگیر برداد، میاي که روي میاندازه

نامد، قداست می یر، نخست با آنچه هابرماس آن را زبانی کردنسادگی رفع شود. این تغی هب
کمتر و با اتکا بر فرایند  قداست، کمتر و سازگیرد. جوامع از طریق قدرت افسون میصورت 

، آیند. ثانیاًکنش ارتباطی جهت حصول توافقات آشکار و صریح بیشتر و بیشتر گرد هم می
شود، جهان زیست واحدي که شامل لفی متنوع میل مختیهاي زندگی به دالکه شیوه همچنان

کل جامعه شود، دیگر وجود ندارد. مدرنیته بر زمان و مکانی داللت دارد که در آن، افراد، گروه
اند فرهنگی خود بسیار از هم دور شده زیستی و اجتماعی ههاي تجربها در زمینهها و ملت

اي هابرماس با مفهوم مهم اندیشه هدر مجموعکنش ارتباطی  هنظری ).290-293 :1384 (هابرماس،
شود. هابرماس با طرح بحث عقالنیت ارتباطی به مرتبط می» عقالنیت ارتباطی«دیگري به نام 

خود در تکمیل فرایند  هنوعی در پی اصالح روند انحطاط عقالنیت مدرن و پیگیري پروژ
اي ان مدرن از ابتدا پدیدهسازي جهروشنگري است. در نظر هابرماس، مدل اروپایی عقالنی

بندي نظم«نویسد: در توصیف عقالنیت مدرن می است. او بوده دوسویه هاي دوپهلو با گرایش
 حال موجب تحریف خود نیز عین طور واقعی موجب افزایش عقالنیت و دربه عقالنی هم

درحالی ،شودفهمیده می ارتباطی عقالنیت منظر تنها از عقالنیت د. افزایش واقعیت درشومی 
 گسترش هابثم هاي عقلی بهتعاریف در عقالنیت این است که کجروي فهم بهترین راه که

 بنا یاالذهان تعامل بینصورت  به که زیستیجهان حریم دروندر  محور غیرمشروع خرد سوژه
 النیت انتقادي بر آنهابرماس براساس عقBernstein, 1996: 245) ( فهمیده شوند است، دهش
زبان ماست، و در  خود شود که عقالنیت، آرمانی نیست که از آسمان افتاده باشد، بلکه درمی 

نظام اجتماعی فراگیر و دموکراتیک است که هدفش رسیدن به توافق است، نه  نوعی يبردارنده
که از تعامل بین االذهانی  وي با جایگزین کردن عقالنیت ارتباطی ).172، 1386(کرایب، اعمال سلطه
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تنها آگاهی نه هفلسف ادراکی/ ابزاري جاي عقالنیتشود، بهدر بین جماعتی خاص منتج می
و تعریف  در تفهم بلکه، دشومی موفق به بازسازي عقالنیت رهاشده از اقتدارهاي سنتی

عقالنیت  این چارچوبند. در کمی ایجاد مییمدرنیته نیز یک انتقال مفهومی و تغییري پارادا
همان اندازه خواند، بهمی را به ذهن ما فرا ۱تر سخنمیزانی که مفهوم قدیمی همانارتباطی به 

 هنیروي ایجادکنند در این راه عقل ارتباطیاست. بخشی غیرقهري معنایی وحدت  بار داراي نیز
رسیدن به اجماعی که اي برگو و در گفت کنندگاناست که مشارکتوفاق نظري در گفتمانی

 یابندمی خود غلبهه هاي ذهنی اولیداوريپیش بر است،هاي عقالنی طرفین معلول انگیخته
)Habermas, 1984: 315.( 

 شمارعقالنیت ارتباطی که همان عقالنیت در قالب مفهوم کنش ارتباطی هابرماس به 
 معناي کنند و بهرتباط را تحریف میمعناي از میان برداشتن موانعی است که ارود، بهمی 
شوند و در برابر انتقاد حق دفاع تر، نظامی ارتباطی است که در آن افکار آزادانه ارائه میکلی 

معناي ایجاد نظام ارتباطی است که در آن  زندگی به ه. براي هابرماس عقالنی کردن عرصدارند
امکان ایجاد ارتباط و گفتمان  هواسطموردنظر او بهها امکان انتقاد بیابند و در واقع عقالنیت ایده

ین شرط عقالنی، انتقادپذیري و تر مهمآید و وجود میفارغ از فشار بیرونی و ترس و تهدید به
کنش ارتباطی، به ارتباط رها از سلطه و ارتباط آزاد و باز  ه. عقالنیت در عرصاستپذیري دلیل
. ایجاد این نوع عقالنیت در استهاي ارتباط دودیتو مستلزم رهاسازي و رفع مح دانجام می

اجماع عقالنی متکی  توافق و هابرماس مشروط به وجود کنش ارتباطی که بر هعقید جامعه به
اتوپیایی و آرمانی هابرماس نیز در گرو  هکه تحقق جامع بوده، در سطح جامعه است، همچنان

گر و رسیدن ایشان به درك مشترك از طریق آزاد بودن کنشگران یک جامعه در ارتباط با همدی
 .استاستدالل و به دور از فشار و محدودیت 

 »ابزاري« که بدان در مقابل عقالنیت ارتباطی، عقالنیت مربوط به کنش معقول و هدفمند
ترین ویژگی نگرش اساسی«گیرد. گویند و ریشه در افکار وبر دارد قرار میتکنولوژیک می و

در این بازسازي  .وبر است هعقالنی شدن جهان در اندیش هبازسازي نظریانتقادي هابرماس 
 هن جامعیهابرماس در کنار برداشت معروف وبر از عقالنیت ابزاري که تصویري از قفس آهن

یندي فرهنگی و مبتنی بر افر کند که اساساًنوین است، مفهوم عقالنیت ارتباطی را عرضه می
 ).233 :1387 (بشیریه،» درونی خود آنهاستها براساس منطق پیشرفت اندیشه

عقالنیتی است که که بدان عقالنیت رسمی و صوري و علمی نیز گفته شده،  یعقالنیت 
کند، برخالف عقالنیت حقیقی ترین راه را براي رسیدن به هدف انتخاب میترین و ارزان ساده

1. logos 
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عقالنیت ابزاري این ارزش ها را مورد توجه قرار داده و همچونو جوهري که اهداف و ارزش
 ).424-426 :1386(عضدانلو،  شماردها را توسط اهداف حسابگرانه مردود نمی

که در  و عمل به نطق قادر حداقل دو سوژه و فردتعاملبهکنش ارتباطی«در این چارچوب 
 أسیسو چه با ابزارهاي فرازبانی ت چه با ارتباطات کالمی ارتباطات فی مابینی بین خود

توافق اعمالشان را هماهنگ  از طریق شود. بازیگران براي اینکه بتوانندنند، نسبت داده میکمی 
 در آن صورت بگیرد و قرار است عمل از موقعیتی که واحد فهمی به کنندمی سعی کنند،

 مدل برخالف ).Habermas,1984: 86( »فعالیت موردنظر، برسند هدر زمینهاي یکدیگر طرح 
 و هدفی ابزار هآگاهان که براساس قصد و نیت کنشگر و انتخاب هدف به عمل عقالنی معطوف

سوي ریزي شده است، عمل ارتباطی از همان آغاز بهکه قرار است منتج از عمل وي باشد، پایه
 درکننده دلیل براي احکام مدعی صحت که طرفین مشارکت هاختالفات از طریق تهی وفصل حل

کنشگر بیش  همدعی درستی آنها هستند، هدایت شده است. بنابراین فعالیت سوژ عمل ارتباطی
رسیدن به اجماع با طرف  منظور بهاش باشد، هاي شخصیاز آنکه معطوف به تحقق خواسته

ادعاهاي طرف مقابل  میادراك و تفه طریق اي مشترك، ازمشکل و مسئله در خصوصمقابل 
، کند میتفسیر و تأویل  صورت کار جمعی و مشتركراه عمل ارتباطی خود را به. در این است

خود خوديآن، به معناي ادراك دسترسی به قلمرو عینی کنش اجتماعی از طریق«یندي که افر
نیازمند نوعی تأویل است  حال سازد. عمل ارتباطی در همهناپذیر میعقالنیت را اجتناب همسئل

 .(Habermas, 1984: 106) »استتعقلی  که در رویکردش

 
 یارتباط کنش يمبنا گو،و گفت .4 . 3

طور عقالنی هر  هتواند بکنش ارتباطی، تنها چیزي که می هاز نظر هابرماس، در نظری
وفصل  طور توافقی حل ههاي خود را بتا نزاع کنداي را به تالش مستمر ترغیب  کننده شرکت

توانند مطمئن باشند که نیازها و منافعشان به رسمیت شناخته یند، این است که آیا آنها مکن
 خواند تنها آن هنجارهاي کنشاستدالل میگو یا و گفت هخواهد شد. هابرماس این ایده را قاعد

شرکت عنوان بهگیرند،  ثیر آن قرارأاشخاصی که ممکن است تحت ت هکه هم رفتار معتبرند و
 .(Habermas, 1992: 107) دکننر آن توافق گوهاي عقالنی بو کنندگان در گفت

گو در اینجا و کند. گفتاز رسیدن به تفاهم ایفا می گو براي هابرماس، نقشی فراترو گفت
 اثبات به من در تالش براي«مشروعیت دادن به هنجارها و قوانین را بر عهده دارد  هوظیف

 ل گفتمانی بررسی کرد و این امکانهاي عملی را به شکتوان پرسشام که می رساندن این نکته
هاي مند نسبت موجود میان نظام طور روشعلمی وجود دارد که به-تحلیل اجتماعی  براي

مورد مالحظه قرار دهد. این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که  را و حقیقت هنجاري
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خورد که مستلزم ی پیوند میبه هنجارهای تکوین انگیزه واقعاً هم هنوز آیا در جوامع پیچیده
(هابرماس، » هنجاري با حقیقت از میان برداشته شده است هاي نظام نسبتتصدیق هستند یا اینکه 

باید «نویسد: می یکراسودم هندیشدن و آ یجهانهابرماس چند سال بعد در کتاب  ).240 :1380
دلیل مشروع بودن به نگیز بودن بلکهدلیل اجبارا امکان وجود داشته باشد که از قوانین نه به این

تواند یک قانون فقط زمانی می«... کند: می اضافه او در ادامه ).166: 1380(هابرماس، » اطاعت کرد
ثیر خواهند پذیرفت بتوانند ضمن مشارکت أتمام کسانی که از آن ت که مدعی مشروعیت باشد

 ).169: 1380(هابرماس،  »ندآن موافقت کرده باشبا گوي عقالنی و در یک گفت
گو بین و گو آماده باشد و بعد از انجام گفتو هابرماس، وقتی شرایط گفت هبه عقید

وجود آید، چنین هنجار یا  کلی به اجتماعی، تفاهمیا قانون یکنندگان در ایجاد هنجار  شرکت
-235: 1380ابرماس، (ه رو نخواهد شد هو با بحران روباست قانونی از مشروعیت باالیی برخوردار 

کنش  ها ممکن است کنش استراتژیک را بر ک دلیل براي این پرسش که چرا انسانی ).230
گیرد. آنها ت میأجهان نش هاي درونی در ساختارهاي زیستارتباطی ترجیح دهند، از نارسایی

ها که به آن هاي مناسب (فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی) باشند بسا فاقد منابع و انگیزش چه
 و دیدگاهی دیگر را به رسمیت بشناسندوند دهد تا از دیدگاه خاص خود فراتر راجازه می
 ).230-235: 1380(هابرماس، 
گو یا و گو یا استدالل تالشی است براي ترمیم فقدان توافق پیشین. هابرماس گفتو گفت

بار مورد کنندگان ادعاهاي اعت کند که در آن، شرکتاستدالل را آن نوع سخن تعریف می
یا مورد انتقاد قرار  کنندکنند تا آنها را از طریق استدالل توجیه اعتراض را بررسی و تالش می

 ).20 :1380(هابرماس،  دهند
 شود:گو قائل میو در ارزیابی وضعیت آرمانی گفتار، هابرماس شروط ذیل را در مقام گفت

 . قابل فهم بودن؛1
 از قضایایی باشد که حقیقت دارند؛. داراي قضایاي حقیقی بودن: متشکل 2
 . صداقت: گوینده در طرح قضایایش صادق باشد؛3
: 1387(لسلی،  . درستی: گوینده باید نطقی را انتخاب کند که داراي صحت و درستی باشد4

35.( 
 زمینهکند. آنان در این هاي سخن ارتباط ایجاد می هر ارتباط زبانی در سه جهان بین طرف

پذیر بودن آنها یا باید کنند که تعمیمرا (صداقت، حقیقت و درستی) بیان می ادعاهاي معتبري
به اثبات معتبر بودن ادعاها و یند به استدالل پرداخته امفروض آنها باشد یا الزم است در این فر

  . (Habermas, 1979: 66-67)بپردازند
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 ییوگو گفت اخالق .4 . 4
لفه در ؤاولین م (Habermas, 1990) یو کنش ارتباط یوجدان اخالقاز نظر هابرماس در کتاب 

یی، بررسی دعاوي اعتباري است که پیش از این توضیح داده شد. این مسئله وگو گفتاخالق 
ین تر مهمشود که از نظر هابرماس، آمادگی گوینده و شنونده در کنش ارتباطی، از آنجا ناشی می

 کارکردر ناظر ب مؤلفهدعاوي است. دومین است و وجود آن خود منوط به تصدیق این  مؤلفه
ها و مجادالت اخالقی است که در کنش ارتباطی صورت حل کشمکش یی دروگو گفتاخالق 

آل، در اینجا بسیار مهم است.  گیرد. تولید هنجارهاي اخالقی معتبر در وضعیت کالمی ایدهمی
جوي حقیقت و ترك جستمش هطرفی کنشگران است که داراي دغدغ سوم، برابري و بی همؤلف

. در نظر هابرماس تنها آن دسته از هنجارها معتبرند که اجماع نداز طریق پذیرفتن استدالل بهتر
عملیاتی اخالقی  همهم دیگر، گستر همؤلفدست آورده باشند.  کنندگان را به تمامی شرکت

شود ي میاشامل مسائل عملی یی صرفاًوگو گفتیی است. به نظر هابرماس، اخالق وگو گفت
انداز تفاهم و اجماع بر روي آنها باز و گشوده آنها استدالل آورد و چشم هتوان دربارکه می

مفاهیم زندگی خوب و خیر فردي این امر به  ترجیحات ارزشی فردي هاست. حال آنکه دربار
 چراکه این مسائل اساسا فردي هستند. هابرماس معتقد ،گیرد تواند مبنا قرار شکلی جدي نمی

ها در هنجارها مانع از نادیده انگاشتن این ترجیحات ارزشی در  است که تنیده شدن این ارزش
  یی نخواهد بود.وگو گفتاخالق 
ست. وگو گفتیی، دیالوگی بودن و تکامل آن در طول وگو گفتاساسی اخالق  همؤلف

است که  ها، معتقداخالق فردي کانتی و اخالق قراردادي لیبرال ههابرماس، برخالف روی
کافی نیست. در اینجا  ک هنجار اخالقی خاصیموافقت یا مخالفت یک فرد به شکل فردي با 

کنندگی عقالنیت ارتباطی خود را بیشتر نشان می ماهیت متقاعدکنندگی و مجاب
یی اخالقی وگو گفتتوان گفت که هابرماس در طرح در نهایت می.  (Habermas, 1990)دهد

که  کنداي برسد که امر اخالقی را ناشی از اصولی تلقی باید به مرحله خود معتقد است که فرد
نفع و دخیل قابل پذیرش باشد و این منوط به رشد عقلی فرد و  براي تمامی افراد ذي عقالً

همچنین بلوغ اخالقی وي از طریق فرایندهاي آموزشی و تولید آگاهی اخالقی در فرایند 
 .سازي خیر عمومی قرار گیرد راي نهادینهتواند مبنایی ب که می ستوگو گفت
 

 جامعه در یعموم ریخ برساخت و يابزار تیعقالن .4 . 5
هاي مورد استعمال علوم تجربی از بندي عقل در دنیاي علوم انسانی با اتکا به روشصورت

رود که مورد انتقاد جدي و شدید هابرماس بوده است. از یک سو جمله مباحثی به شمار می
اي سوي عقالنیت ارتباطی و مفاهمه ز صور عقالنیت ابزاري، پوزیتیویستی و هدفمند بهعبور ا
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 رفت از تبهگنیساز انسانی است، و از سوي دیگر برونهاي سالم و رهاییکنش که مبتنی بر
 شود. داري، رهیافت نظري این متفکر سیاسی قلمداد می آهنین) عقالنیت سرمایه(قفس

ها در تفکر، اندیشه، رفتار و اي است که افراد، اجتماعات و گروهت صفت ممیزهیعقالن
اي است عقالنیت بیانگر اندیشه و عمل آگاهانه هگیرند. انگار می کار هنمادهاي جمعی خود ب

منطبق با قواعد منطق و معرفت، که در آن اهداف عینی در ارتباط منطقی با یکدیگر بوده و از 
در آیند. عقل  دست می ها بهرازترین اببرخوردارند و با مناسب نوعی استحکام و قوام متقابل

دادن، شناختن،  زیشود که نوع بشر را قادر به تمیاصطالح به استعداد یا موهبتی اطالق می
شمار می هها از آن لحاظ موجودي عقالنی بسازد، انسانمند ساختن، و نقد حقایق میقاعده

هاي خود دلیلی عقلی و منطقی ، اعمال، احساسات و خواستهتوانند براي اعتقاداتروند که می
هاي عقلی منطبق مطالبات ممکن است با خواسته که این اعتقادات و د. واضح استکنناقامه 

گفتمان سیاسی دو تعبیر و مفهوم مرتبط با هم دارد؛  عقالنی در ه، واژسان باشد یا نباشد. بدین
بل با موجود غیرعقالنی است، و دوم آنکه موجودي نخست آنکه مبین موجود عقالنی در تقا

 ).173: 1381 (نوذري، کندو عمل می اندیشد میمند که براساس عقل و استدالل  است زبان
هایی هاي متمایز با سایر نگرش زیرا در برخی از ویژگی ،چنین گزارشی  پراگماتیستی است

از آن، رویکرد عمل تر مهمکنند. تلقی میعوامل توانمند  عنوان بهسهیم است که مفسران آنها را 
 هدهد. نظریگرا، گزارش دانش عملی را در نگرش عملی از نظر سخنگوي توانمند توسعه می

عقالنیت براي بازسازي دانش عملی ِضروري براي بازیگران اجتماعی متفکر در میان سایر 
تفاوت  بی هاي ارائکند. تالش بازسازي هابرماس بربازیگران اجتماعی متفکر تالش می

 ).,Zalta :2007 4( کاربرد شناسی رسمی  است  عنوان بهارتباطات و محدودیت 
پردازان انتقادي به ارث برده بود.  عقل ابزاري را از نسل اول نظریه هسیطر هدغدغ او

شمار می علوم تجربی به عقل ابزاري نگرانی دیگر هابرماس به هفروکاستن شناخت در حوز
هاي حیات اجتماعی، ن حیث گسترش و تسري عقل ابزاري در بسیاري از حوزهرفت. از ای

 هاي جدي هابرماس بوده است.همواره از دغدغه
مکتب  هرسد که اصحاب اولیبا توجه به آنچه گفته شد، هابرماس به این نتیجه می

عقالنی جهان و بسط و تکامل آن در جریان  فرانکفورت، قادر به درك عقالنیت ارتباطی زیست
ها نبودند. به اعتقاد هابرماس صرفاً این عقالنیت ارتباطی که در خودفهمی یا  بینی شدن جهان

جهان را  تواند مقاومت در برابر مستعمره شدن زیستمی ،یابددرك خود مدرنیته ظهور می
 ها برنظام هشود تا سلطتري، عقالنیت تفاهمی مدرنیته سبب میبه تعبیر واضح سامان بخشد.

درونی خاصی براي رو شود که واجد منطق  هجهان و مستعمره ساختن آن با مقاومتی روب زیست
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 :Habermas, 1995)اي مذکور استخود است؛ منطقی که در نهایت برخاسته از عقالنیت مفاهمه

332 -334  .( 
تعارض است و در چنین شرایطی  مدار با ذات دموکراسی در روابط انسانی ناقص و کج

شود. به اعتقاد پذیر نمی عمومی نیر امکان ی براي رسیدن به اجماع در خصوص خیرامکان
شود. هابرماس زبان همواره به روي حقیقت گشوده است و حقیقت در زبان فاش و آشکار می

است و اساساً افراد براي » استدالل بهتر«به نظر وي، شرط حیاتی دموکراسی و فضاي عمومی، 
توافق  نشینند، این در حالی است که محصول اینمی وگو گفتزاد به حصول توافق و اجماع آ

هاي عمومی و فراگیر است که همان خیر عمومی در شرایط مطلوب را گیريو اجماع، تصمیم
 دارد. در پی
 

 نظام و جهانستیز ندیفرا در یعموم ریخ طیشرا و اوضاع .4 . 6

هان و نظام را در تقابل با همدیگر مطرح جهابرماس، در تئوري کنش ارتباطی دو مفهوم زیست
ذهنی بین  هجهان را باید همان جهان معنی و کنش ارتباطی و توافق و رابطکند. زیستمی

مکمل براي کنش ارتباطی و فضایی است که در آن کنش  یها دانست، جهانی که مفهومانسان
هاي متقابل هنگی و کنشاي از تجربیات فرگیرد. این فرایند شامل حوزهارتباطی صورت می

اي براي تمام تجربیات طور اساسی قابل درك و ذاتاً آشنا هستند و پایهکه به استارتباطی 
 اند از: فرهنگ، شخصیت و جامعه.هاي اساسی این فرایند عبارتمؤلفهروند.  شمار میزندگی به

تفاهمی و کنش  هاز دید هابرماس در جوامع صنعتی جدید، کنش معقول و ابزاري حوز
و اعمال متکی بر محاسبات عقالنیت ابزاري، بخش اعظم  کند میارتباطی را در خود هضم 

جهان را از نظام بر زیست هدهد. او حاصل وضعیت فعلی سلطهاي افراد را تشکیل میکنش
گونگی جامعه قلمداد میء یهنجاري، بیگانگی و شدست رفتن معنا، تزلزل هویت جمعی، بی

و تمامی  دهد میهاي هابرماس را تشکیل مرکزي اندیشه هکه کنش ارتباطی هست ونهگکند. همان
مرکزي کنش  هنیز هست وگو گفتگیرد، هاي وي از آن نشأت میاجزا عمده سلسله نظریه

که  استآید، چراکه کنش ارتباطی از دید هابرماس در پی تحقیق تفاهم حساب میارتباطی به
 ).336 :1384 (هابرماس، حاصل خواهد شد وگو گفتاین تفاهم از مسیر 

 سببوگو را در اصل جرج هربرت مید ابداع کرده و هابرماس، به این اخالق گفت هاندیش
اصلی کانت را که اصول کنش  هبراي او اهمیت فراوانی قائل است. مید از طرفی این داعی

ه توصیف اجتماع آرمانی کوشد تا بپذیرد و از طرف دیگر میگیر باشند، میاخالقی باید همه
جمله منافع  ق و منافع، ازیعال هطرفانه به همتوجه بی هترتیب، او اندیشارتباطی بپردازد. بدین
 د.کرخود شخص را مطرح 
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  عمومی خیر تحلیل و عمومی هحوز هاندیش .4 . 7
توان مسائل و عرصه یا قلمروي از حیات اجتماعی است که در آن می ۱عمومی هحوز

توان اي است که در آن میعمومی را به بحث و بررسی گذاشت؛ عرصه هت مورد عالقموضوعا
و تضارب آرا و افکار را از طریق بحث و استدالل منطقی و نه از طریق توسل  هانظر اختالف

به جزمیات جاافتاده یا با توسل به احکام و جزمیات سنتی صادره از سوي عرف و عادات حل 
را باید در ارتباط با مفاهیمی چون خلوت، تنهایی،  "۲خصوصی هحوز ). 433 :1381 (نوذري، دکر

زندگی شخصی و زندگی خصوصی معنا کرد. فرد در زندگی شخصی و خصوصی خود تابع 
هاي اخالقی و ضوابط، قواعد و مقررات قانونی و حقوقی یا مقید به فشارهاي اجتماعی و الزام

و جبري نیست و نباید باشد، لیکن همین فرد در شده، مسلم  هنجاري ثابت، از پیش تعیین
حیات عمومی و زندگی اجتماعی در یک رشته هنجارها، قواعد، مقررات و قوانین سهیم  هعرص

یعنی براي  ،کندنوعی از آنها تبعیت و اطاعت می است، تابع و مقید به آنهاست یا به هر حال به
ز سوي همگان، دستخوش اختالل نشود، از شده ا اینکه سامان اجتماعی و نظم عمومی پذیرفته

 گذاردو به آنها احترام می کند میهنجارها و قواعد حاکم بر مناسبات خود با دیگران تبعیت 
 ).441 :1381 (نوذري،
تجارت جدید راه دور و  .1 :عمومی، عبارت بودند از هواقع عوامل اصلی تکامل حوز در

هجدهم  هسد شانزدهم رواج پیدا کرد و سپس در هسد رانتشار کاغذ اخبار که د .2 ؛کاال همبادل
. شهرها از آغاز داراي بازارهاي تبدیل شدیکی از عمده ابزارهاي نشر عقاید انتقادي  هزمر در

کم این بازارها از حالت شد. کممحلی خود بودند که البته عملکرد آنها کنترل و تعدیل می
ی براي تبادل آزادانه بین شهرها و روستاها تبدیل و به مکان ندقدیمی و پیشین خود فاصله گرفت

 ).5 :1395براتی، ( شدند
عمومی را از روابط  هگیري حوزهاي بعدي شکلهابرماس برخالف مارکس و مارکسیست

عمومی  توان به چند نکته اشاره کرد که هابرماس خیرداند. از این منظر میمالکیت مستقل نمی
گیري آن از رویکردي کلی ند و در شکلکعمومی مفروض می هرا در پیوندي تنگاتنگ با حوز

عمومی مرتبط  ، طبقه و خیرنظراز این  رو ازاینرسد. تري می یئجزشده و  بندي به نظامی طبقه
 هاي طبقاتی و منفعتی نیز خیردنبال آن اقشار و گروه ند و بهکبا منافع طبقاتی ظهور و بروز می

بر اینکه پیوند بازتولید  اي که عالوهگونه به نند.کخود تعریف میعمومی را در لواي منافع کلی 
شود، شرایط اي محکم با وضعیت اقتصادي تعریف میعمومی در رابطه و بازتعریف خیر

1. Public sphere 
2. Private sphere 

                                                           



 

  1400، بهار 1 ه، شمار51 هدور ،فصلنامه سیاست                                                                 174

عمومی می هاي خیرهاي باز تعریف اولویتروزنه هاجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز از جمل
 شوند.

هاي خصوصی و محترم شمردن آن توسط دولت به نظر او به رسمیت شناختن مالکیت
مالکیت باید از حقوق فردي  هطورکه افراد در حیط نوین غربی این مجال را ایجاد کرد که همان

پیامد این امر  عنوان بههاي سیاسی و اجتماعی   روابط خصوصی آنها در عرصه ،برخوردار باشند
فعالیت «د. شوم از این طریق محفوظ عمومی اجتماع مرد مورد توجه بیشتري واقع شود و خیر
سوي بازار کاالیی جهت یافت که آن بازار تحت هدایت  اقتصادي که خصوصی شد آنگاه به

خانگی  هعمومی توسعه یافته بود و شرایط اقتصادي تحت چنین فعالیتی در خارج از محدود
 ).48 :1384(محمدي، » صورت یک خواست عمومی درآمد بار به براي نخستین

برد که در آن کار می هاي اجتماعی بعمومی را براي تشریح عرصه هحوز برماس مفهومها
هاي گیريها و جهتگیري مفاهمه، ارتباط و استدالل مبتنی برتعقل، موضع از طریقافراد 

ساز دهنده و عقالنیثیرات آگاهیأکنند که بر فرایند اعمال قدرت دولت، تاي اتخاذ میهنجاري
اجتماعی) از طریق مفاهمه و  هعمومی (عرص هعبارت دیگر افراد در حوز د. بهگذارباقی می

درونی یا بیرونی و بر مبناي  استدالل و در شرایط عاري از هرگونه فشار و اضطرار یا اجبار
اي از عمومی، مجموعه هکننده در حوز هاي مشارکتآزادي و در شرایط برابر براي تمام طرف

عنوان ابزاري مهم  هکنند که بهاي ارزشی و هنجاري را تولید میگیري رفتارها را وضع و جهت
عمومی در  هکند. با این توصیف، حوزخیر و صالح نهایی خود و جامعه عمل می تأمیندر 

 واقع بیانگر منافع اجتماعی یا منافع عمومی است. 
 هاز حوزدارد: منظور من عمومی اظهار می ههابرماس در تبیین و توضیح مفهوم حوز 

عمومی  قبل از هر چیز عرصه یا قلمروي از حیات اجتماعی ماست که در آن چیزي نظیر 
عمومی و منافع  همسائل مورد عالق هکه شهروندان دربار افکار عمومی بتواند شکل بگیرد. زمانی

ها، آزادي اي آزاد و بدون قید و بند یعنی با تضمین آزادي اجتماعات و انجمن گونه عمومی به
صورت یک  کنند، در واقع بهبیان و چاپ و نشر افکارشان با یکدیگر مشورت و کنکاش می

 هپیکر دارد که کنند. تعبیر افکار عمومی به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره عمومی عمل می هپیکر
کند. از این نظر هابرماس می اعمالحاکم  هطور غیررسمی، در برابر طبق عمومی شهروندان به

گرچه ، اداندعمومی نمی خیر تأمینحاکم و حکومت را نهاد چندان قابل اعتمادي براي  هقطب
 ل است.ئقا یهایبراي آن نقش
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شوند که طی آن اشخاص خصوصی در کنار هم جمع می وگو گفتدر جریان هر مکالمه یا 
جاد عمومی تشکیل یا ای هرا تشکیل دهند، در حقیقت بخشی از حوز )۱(عموم تا یک اجتماع

نه در مقام افراد اقتصادي یا  ،شوند. شهروندان یا افرادي که در کنار هم جمع میشودمی
مجامع  همثاب کنند، نه بهامور خصوصی خود هستند عمل می هاي که تنها به فکر ادار حرفه

ند و موظف به اطاعت و تبعیت از قواعد مذکورند؛ ا اي که تابع قواعد بوروکراسی دولتیحقوقی
کنند که بدون اجبار و اضطرار عموم عمل می همنزل شهروندان و افراد خصوصی زمانی به بلکه
مردم یا منافع و مصالح عمومی بپردازند و این امر زمانی امکان هد به مسائل مورد عالقنبتوان

هاي الزم براي گرد هم آمدن اجتماع آنان فراهم باشد و آزادانه بتوانند به پذیر است که تضمین
 ).156 :1377 (اباذري،ند کندیگر بپیوندد و آزادانه افکار خود را بیان و تبلیغ یک

 هاز جمله حوز ،توان به انواع متنوعی تقسیم کردعمومی را می هحوز به اعتقاد هابرماس
عمومی فرهنگی. براي  هعمومی اجتماعی، حوز هعمومی اقتصادي، حوز هعمومی سیاسی، حوز

کننده ناظر بر اعمال،  ها در بین افراد شرکتی و مذاکرات، مناقشهکه مباحث عموم مثال زمانی
هاي دولت  عبارت دیگر ناظر بر کل کاربست هاي دولت یا بهمشی ها و خط اقدامات، سیاست

ها یا عمومی آفت هعمومی سیاسی صحبت کرد. اما هر حوز هتوان از حوزباشد، در واقع می
م با اجبار و اضطرار دولت مخالف أاعمال قهرآمیز و توبراي مثال  .هاي براي خود داردرقیب
عمومی  هرا بخشی از حوز توان آنوجه نمی هیچ رود و بهشمار می عمومی سیاسی به هحوز

که در جهت مراقبت از عموم و منافع  سیاسی دانست. بنابراین دولت یا قدرت دولتی تنها زمانی
از  کوچکی تنها بخش همنزل است و به شایسته ،خیر همگان حرکت کند و مصالح عمومی و

آید، نه اینکه در جهت منافع خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی شمار می هعمومی ب هحوز
این است که به هر حال رعایت  اساسی که باید به آن توجه داشت، هنکت معینی حرکت کند.

 »قدرت عمومی« هلمنز به» قدرت دولتی«شرط اصلی براي تلقی » عموم و منافع عمومی« همسئل
 ).185 :1384 (هابرماس،است  ها)(منظور، قدرت دموکراتیک و برخاسته از توده

در اروپاي  ۳عمومی هو حوز۲و خاستگاه هاي افکار عمومی أهابرماس در خصوص منش
اي صورت داده بیستم، مطالعات گسترده هسدهجدهم و روند تحول و دگرگونی آنها در  هسد

وتحلیل روند  به تجزیه یعموم هتحول ساختار حوز همه در کتاب است. هابرماس بیش از
هجدهم پرداخته تا بتوان بر مبناي  هسدعمومی بورژوایی  هتحول و دگرگونی ساختاري حوز

 هد. به اعتقاد هابرماس حوزکنگیري زندگی خوب را بازنمایی عمومی و ساختار شکل آن خیر

1. public 
2. public opinion 
3. public sphere 
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انی بود براي مباحثات انتقادي و مناقشات جدلی عرصه یا مک همنزل عمومی قبل از هر چیز به
هاي دولت و حکومت از سوي نیروها و  کارویژه ها،ها، برنامه مشی سیاست، خط هدربار

ها و سایر اقشار و طبقات جریانات آگاه و متعهد، روشنفکران، فرهیختگان، تحصیلکرده
مت یا در یک کالم از دولت و حکو هفرهنگی و فکري و نیز طبقات اجتماعی خارج از عرص

ج این نگرش انتقادي و یتدر سوي کل مجموعه یا هویت موسوم به افکار عمومی است. به
و ) 143 :1379 (پیوزي، دشوبرداشت جدلی از مفهوم افکار عمومی دستخوش تغییر و تحول می

نبوه عنی فرایندي که طی آن جماعتی ایدهد، می جاي خود را به چیزي بیشتر شبیه به تبلیغات
نفع سیاسی به مدد استفاده  هاي ذيهاي تجاري، اقتصادي، بازار و گروهراحتی از سوي گروه به

هاي گروهی، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، سینما، ماهواره، از ابزار ارتباطات جمعی، رسانه
ي آنان ها ها، گرایش ها، خواستهها، سلیقهثیر و القا قرار گرفته و ذائقهأاینترنت و... تحت ت

 ).506 :1381 (نوذري، گیرندتوسط ابزار مذکور شکل می
عمومی اشاره دارد و معتقد است که دخالت  هبنابراین هابرماس به چگونگی تضعیف حوز

کند و عمومی را تضعیف می ههاي جمعی حوز هاي حزبی و دستکاري رسانه دولت، سیاست
 همباحث هابرماس علت زوال هیدشود، به عق به عنصري ایدئولوژیک بدل می عمومی هحوز

هاي جمعی انحصاري در ناآگاه و خوش باور  دموکراتیک راستین، نقشی است که رسانه
 کنند. مردم ایفا می هن عامتداش نگه

ها و تشکیالت عظیم و  تعداد معدودي از سازمان هعمومی تحت سلطه و سیطر هاگر حوز
براي دستکاري منافع و اذهان عمومی تبدیل  قدرتمند قرار گیرد، این حوزه به وسیله و ابزاري

کوشد با دست پیدا کردن بر وسایل ارتباط جمعی، منافع  نفع خاصی می شود و هر گروه ذي می
هاي  ثیرپذیري منفعالنه، از ویژگیأمنافع عمومی جلوه دهد که این ت عنوان بهخصوصی خود را 

کند،  شدنی تبدیل می هاي رام را به گله سادگی مردم هاي توتالیتر و اقتدارگر است که به حکومت
که در نهایت  هاي اقتدارگراست هاي حکومت عمومی یکی از ستون هبنابراین دخالت در حوز

 .شود به زوال خیر عمومی و اضمحالل مدنی منجر می
 

 يریگ جهینت .5
 خیر مفهوم خصوص در هابرماس ورگنی سیاسی هاندیش دربارة ،آنچه گفتیم به عنایت با

 ،است نکرده تحلیل خیرعمومی را مفهوم مستقیم طور هب وي اگرچه که گفت توانمی ومیعم
 زندگی طرح عمومی هحوز تا ارتباطی کنش از او شده مطرح مباحث و فکري ساختار لیکن

 در آن عناصر که است اي جامعهدر پی  هابرماس و نمایدمی برساخته را عمومی خیر و خوب
 را آرمانی هجامع و دنه بنا را عمومی خیر بست و چفت تواندمی دهرهاش و آزاد ارتباطی کنش
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 چنین برساخت در که منابعی تضاد و طبقاتی هايتحلیل فرایند این در لیکن. دهد شکل
 خیر خرد منافع آن در که مطلوب عمومی سپهر تشکیل هاجاز ،دهدمی ظهور و بروز اجتماعی
 اي چندگانه برداشت هابرماس، برداشت نظر این از .دهدنمی باشد، داده تشکیل را کلی عمومی

 ابعاد در بلکه بعد، کی در نه را عمومی خیر رو ازاین. است مختلف خیرهاي ای منافع از
 تنیدگی درهم و تشویش خود مسئله این. ندک می تعریف آن فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 خیر هدربار وي هايدیدگاه از منسجمی برداشت تواننمی که آوردمی وجود هب را خاصی
 .داشت عمومی
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