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 دهیچک

ی حوزه عمومی را ریگشکلدر  تا نقش روشنفکران دوران مشروطهاست  آن بردر این پژوهش سعی      

، یوگواند فرهنت  گفتتنتوانستته یچرا روشنفکران ایران ایران پرسش پاسخ دهد که و به بررسی کرده

بتر متات تبتدیل  رهایای همگانی به تعبای برای دموکراسی در ایران به پدیدهعنوان مقدمها بهانتقادی ر

ی از گتتردآوری ریتتگبهرهایتتن پتتژوهش بتتا استتتفاده از رو، توصیصتتی، تو تتیفی و بتتا  هاییافتتته کننتتد 

ه سرشت خودکامة حکومت در ایران قتدر  قدرتمنتدان در بتای به این نتیجه رسیده است که کتابخانه

توستط  جای ا تل و بنیتانکرسی نشاندن آرای خود، تسصط مداری و پرداختن به فرعیا  و ظتواهر بته

مقدمته همگتانی  وگو، انتقتادیفرهن  گفتتمشروطه( مانع از آن شد تا ) روشنفکران این دوره تاریخی

 برای دمکراسی در ایران شود.

 هاکلید واژه

 .حوزه عمومی، دموکراسی، روشنفکر
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 همقدم

شود جنگد و کسانی را شامل میجریان روشنفکری جریانی است که برای خصق جامعه نو می   

ها سوء استفاده از که از مهارتشان استفاده کرده تا با گفتار و نوشتار در موکومیت بی عدالتی

قدر  و مبارزه برای حقیقت، عدالت، پیشرفت و حفظ آرزوهای جهانی پیش گام و زبان انتقاد 

ها، انتقاد و مخالفت با وضع موجود، تصا، برای آزادی و تکثیر و مشروعیت ارز، ته باشد.داش

 های روشنفکران است.عدالتی از دیگر ویژگیموکوم کردن بی رهایی بشر،

مات از آن به موصی برای فراغت از برهاحوزه عمل روشنفکران حوزه عمومی است که      

حصقه اتصال میان حوزه شخصی و حوزه سیاسی  ،1جامعه ادآحزیست دمکراتیک سیطره دولت، 

وگو عصنی درباره در این حوزه است که بوث و گفت برد.نام می 2و همسانی آن با جامعه مدنی

 .3شودمسائل و موضوعا  باهدف اجماع یا حداقل افکار اکثریت، سن  بنای دمکراسی می

از قرن بیستم و انقصاب مشروطه شروع شد، به اما گذار به حوزه عمومی در ایران که در آغ     

دلیل سرشت خودکامة حکومت در ایران قدر  قدرتمندان در به کرسی نشاندن آرای خود، 

جای ا ل و بنیان با موانع مواجه شد و تسصط مداری و پرداختن به فرعیا  و ظواهر به

 رد.گیری حوزه عمومی مواجه کروشنفکران ایرانی را با مودودیت در شکل

شود. این مقاله به مطرح می هابرماتحال با توجه به مباحثی که در حوزه عمومی از دیدگاه     

گیری حوزه عمومی در ایران در پی پاسخ به این سئول بررسی نقش جریان روشنفکری در شکل

ای ای برعنوان مقدمهوگو، انتقادی را بهاست. که چرا روشنفکران ایران نتوانستند فرهن  گفت

 ای همگانی به تعبیر هابرمات تبدیل کنند دموکراسی در ایران به پدیده

 

 چهارچوب نظری

 حوزه عمومی

برد که در آن افراد از طریق مات اسات تعبیر حوزه عمومی را برای اجتماعی بکار میبرها     

اری های هنجگیریها و جهتگیریمفاهمه، ارتباط و استدلال مبتنی بر تعقل، به موضع

گذارد. به دهنده و عقصانی ساز باقی میاند که فرآیند اعمال قدر  دولت، تأثیراتی آگاهیمشغول

                                                                 

 معینی عصمداری1 
1 Syedman 
2 Habermas 
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عبار  بهتر، افراد در حوزه عمومی )عر ه اجتماعی( از طریق مفاهمه و استدلال و در شرایطی 

ام عاری از هرگونه فشار، اضطرار و بر مبنای آزادی و آگاهی تعامصی و در شرایط برابر تم

ای از رفتارها، مواضع و کننده در حوزه عمومی مذکور، به تولید مجموعههای مشارکتطرف

 ور  ابزاری مؤثر برای تأثیرگذاری پذیرد که درنهایت بههای ارزشی و هنجاری میگیریجهت

کنند. آنچه موجب ویژه در عقصانی ساختن قدر  دولتی عمل میبر رفتار و عمصکرد دولت به

عنوان اسات نقد مات به حوزه عمومی شده عبار  است از اهمیت این مفهوم بهبرها جصب نظر

ای است که در آن افراد ترتیب حوزه عمومی عر هاینجامعه بر اسات ا ول دمکراتیک است. به

 (.212 :1332 ،ماتبراند)هاوگوی آزاد و عصنی گرد هم آمدهبرای مشارکت در گفت

در این فرآیند آن است که رفتار افراد در جریان مفاهمه در حوزه عمومی نکته مهم و اساسی     

های کصامی عاری از فشار و سصطه در شرایطی عادلانه، آزاد و آگاهانه و عمدتًا بر مبانی کنش

مات از آن به وضعیت کصامی ایدئال یاد برهاگیرد؛ یعنی در درون وضعیتی که برابر  ور  می

سازد که طی آن شرایط و تعامصا  در وضعیت مذکور، بستری را فراهم می کند. مجموعه اینمی

ترین وجه آن، یعنی درکنش ارتباطی خود را نمایان ترین و آرمانیکنش کصامی درنهایت مطصوب

 (. 131 :1331 ،سازد.)نوذریمی

به  داند که ممکن است فرد در آن از یک حوزههابرمات حوزه عمومی را حوزه سیالی می     

حوزه دیگر در حال حرکت باشد و این حرکت به عوامل متفاوتی مثل طبقه، جنسیت، سطح 

 (.2213 ،سواد و. .. وابسته است)هابرمات

ی حوزه»منظور من از  دارد:ی عمومی اظهار میهابر مات در تبیین و توضیح مفهوم حوزه     

است که در آن چیزی نظیر افکار قبل از هر چیز عر ه یا قصمروی از حیا  اجتماعی م« عمومی

ی مسائل موردعصاقه عمومی و منافع عمومی بتواند شکل بگیرد. زمانی که شهروندان درباره

ها، آزادی بیان ای آزاد و بدون قیدوبند یعنی با تضمین آزادی اجتماعا  و انجمنگونهعمومی به

ی  ور  یک پیکرهواقع به کنند، درو چاپ و نشر افکارشان با یکدیگر مشور  و کنکا، می

ی یر افکار عمومی به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره دارد که پیکرهغیت کنند.عمومی عمل می

 (.144: 1331 ،)نوذریکندی حاکم اعمال میطور غیررسمی، در برابر طبقهعمومی شهروندان به

ی قسیم کرد از جمصه :حوزهتوان به انواع متنوعی تی عمومی را میحوزه به اعتقاد هابرمات     

 ی عمومی فرهنگی.حوزه ی عمومی اجتماعی،حوزه ی عمومی اقتصادی،حوزه عمومی سیاسی،

ها در بین افراد شرکت کننده ناظر بر مناقشه برای مثال زمانی که مباحثا  عمومی و مذاکرا ،
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های کل کاربست های دولت یا به عبار  دیگر ناظر برها و خط مشیاقداما ، سیاست اعمال،

ی عمومی ی عمومی سیاسی  وبت کرد. اما هر حوزهتوان از حوزهواقع می در دولت باشد،

های برای خود دارد برای مثال اعمال قهر آمیز و توام با اجبار و اضطرار دولت ها یا رقیبآفت

ی ز حوزهرا بخشی اتوان آنرود و به هیچ وجه نمیی عمومی سیاسی به شمار میمخالف حوزه

عمومی سیاسی دانست. بنابراین دولت یا قدر  دولتی تنها زمانی که در جهت مراقبت از عموم 

ی تنها بخش ی آن است به منزلهو منافع و مصالح عمومی و خیر همگان حرکت کند شایسته

ی عمومی بشمار آید. نه اینکه در جهت منافع خصو ی اشخاص حقیقی یا کوچکی از حوزه

ی اساسی که باید به آن توجه داشت، این است که به هر حال نکته نی حرکت کند.حقوقی معی

 یبه منزله «قدر  دولتی» ، شرط ا صی برای تصقی«عموم و منافع عمومی»ی رعایت مسئصه

 (.143: 1334 ،است)نوذری قدر  عمومی )منظور، قدر  دموکراتیک و برخاسته از توده ها(»

ی گفت و گوی آزاد و آشکار است، باید دید این گر دموکراسی دربارهی هابرمات ابه عقیده     

گیرد  فضایی که در آن دموکراسی پرور، گفت و گو در کجا و توت چه شرایطی  ور  می

ی فئودالی که در آن، اقتصاد و برخصاف دوره نامد.یابد، هابرمات آن را فضای عمومی میمی

واقع  داری این پیوند از هم گسست، و دری سرمایهورهدولت پیوند نزدیکی باهم داشتند در د

ی عمومی جدا و متمایز از اقتصاد و دولت است بدین معنی که توان تصور کرد که حوزهمی

ی شهروندان است بنابراین ای است که براسات برابری در دسترت همهی عمومی عر هحوزه

ی عمومی فضایی است ی نیست. حوزهتوت سصطه کنشگران قدرتمند اقتصادی یا مقاما  دولت

کنند و از این رو ی امور مشترکشان  وبت میای برابر دربارهکه در آن شهروندان به گونه

 .(112: 1334 ،ش متقابل گفت و گویی است)کیویستوی کنی نهادینه شدهعر ه

 :شماردگونه برمیی عمومی را اینبرین با اشاره به آراء هابرمات، سه عنصر ا صی حوزه

دسترسی باشد و نظر نیاز دارد که برای همه قابلی عمومی به مکانی برای تبادلحوزه -

 .ها در آنجا وجود داشته باشدی تجربیا  اجتماعی و دیدگاهامکان بیان و مبادله

ی عقصانی و منطقی ها و نقطه نظرا  از طریق مباحثهدر حوزه عمومی، مواجهه با دیدگاه -

تنها زمانی ممکن است « منطقی»این معنی که انتخاب سیاسِی  گیرد. به ور  می

های ی نخست، شناخت و درک آشکاری نسبت به گزینهی عمومی در وهصهکه حوزه

ها دست به انتخاب که هر شخص بتواند از بین آن گزینهطوریممکن عرضه کند؛ به
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ندازها را عرضه کنند اها یا چشمترین طیف ممکن چارچوبها باید گستردهبزند. رسانه

 .اند نیز آگاه شوندتا شهروندان نسبت به آنچه انتخاب نکرده

ی عمومی ی ا صی حوزههای دولت، وظیفهسیاستبازبینی و نظار  منظم و نقادانه بر  -

 .)www.rasekhoon.net/Habermas ،1333 زاده،است)مهدی

پردازان برجسته در تدوین نظریه حوزه عمومی برانند که حوزه اری از دست انکاران و نظریهبسی

واقع منادی دیگر منافع اجتماعی یا منافع عمومی است. در نظر آنان، پیگیری این  عمومی در

منافع متضمن آزاد ساختن جامعه مدنی از مداخصه سیاسی و همچنین مودود ساختن اقتدار، 

 ها است که توت نظار  عموم قرار دارد.ی قصمروی از فعالیتهدولت به حوز

های انتقادی، بوث« غیرمشترک»هدف ا صی حوزه عمومی این است که میان شهروندان درباره 

 ور  بندی یا تدوین سصسصه اقداما  که در جهت منافع عموم عقصانی  ور  گیرد و این امر به

 کند، منتهی شود.عمل می

های انتقادی در های جمعی با توجه به تمرکزشان بر انتشار اخبار و توصیلرسانه در این میان،

  (. :2003obrianمورد عمصکرد دولت، یکی از ارکان حوزه عمومی کارآمد هستند.) 
 

 های حوزه عمومی از نظر هابرماس( تعاریف، کارکردها و دگرگونی1جدول شماره)
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 آسیب شناسی حوزه عمومی

داری هابرمات معتقد است که با عبور از سرمایه داری رقابتی لیبرال به دولت رفاه با سرمایه

بعد، شاهد فروپاشی و تضعیف حوزه عمومی هستیم، او مواردی را نام  به 1382متاخر ازسال 

 برد که تهدید کننده حوزه عمومی و مهاجم به این حوزه هستند. می

 
 (1731)علیخواه، : مهاجمین به حوزه عمومی 2نمودار شماره 

 

 دموکراسی و حوزه عمومی

ها در این حوزه به ست؛ چراکه انسانهای انسانی اتردید، عر ه عمومی فعالیتدمکراسی، بی     

های کنند. جنبشهای خود را بیان میمندیها و عصاقهپردازند و درخواستتعامل با یکدیگر می

گیرند و به کننده تقاضاهای مردمی هستند، در همین عر ه عمومی شکل میاجتماعی که بیان

آن گفتمان درباره دولت جامعه و ای که در دمکراسی را بدون وجود حوزهپردازند. فعالیت می

توان اندیشید، اگر نیاز به این روابط درون جامعه بتواند در آزادی نسبی از دولت انجام شود، نمی

پذیر گیری امکانحوزه تصدیق و تضمین نشود، موضوع مشارکت گسترده در فرآیند تصمیم

چاندرک انشدنی دارد)با دمکراسی پیوند جدنیست بنابراین، جامعه مدنی و حوزه عمومی 

1388: 211 .) 

وگویی که بر ایده های گفتگونه دمکراسیاز سوی دیگر مفهوم حوزه عمومی برای این     

ها شهروندان و نمایندگانشان باید هایی یا مضامینی مانند این مضمون در این دمکراسیآل
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وری است و ضروری گیری یا تصمیم سازی کنند مو ور  مشترک بر مبنای عدالت تصمیمبه

(Rousiley, 2007: 691331، (. حوزه عمومی چهارچوب ا صی دمکراسی است)کنونز: 

(. بازدهی نظریه حوزه عمومی هابرمات نیز توکیم و ایجاد دمکراسی واقعی و جصوگیری از 388

 سصطه سیستم بر زیست جهان است.

 

 روشنفکران و حوزه عمومی

ای که های نو و تازهفکری است که در پرتو آرا و اندیشه روشنفکری در نگاهی کصی جریانی     

پردازد که ها و ناروایی هایی میدرباره انسان و جامعه دارد، به اعتراض و ایستادگی در برابر ستم

شود. تفکر انتقادی جایگاهی بنیادین در های سیاسی به مردم روا میاز سوی حاکمیت

ابرمات، کسی است که بر پایه عصایق رهایی بخش، برای روشنفکری دارد و روشنفکر به تعبیر ه

کوشد. روشنفکر کار خود را با های متجسم و منجمد، میآزادسازی آگاهی از وابستگی به قدر 

کند و به دردهای اجتماعی و درمان آنها نقد قدر  و ساختار سیاسی و اجتماعی حاکم آغاز می

 .اندیشدمی

ری ولتر، براین باور است که اهمیت روشنفکران که در بستر یورگن هابرمات در مسیرفک     

روشنگری پا گرفته، درشکل دادن به فرهن  عمومی دمکراتیک، ژرفا و تاثیر فزاینده داشته 

است؛ روشنفکران بودند که توت گفت وشنود عمومی عقصانی را اعتبار دادند و حوزه عمومی 

بسیاری از اندیشمندان  (. ولتر و هابرمات چون4 :1333 اند)دهشیار،بخشیده دمکراتیک را حیا 

هابرمات برای این  (.3 :1333 یابند.)دهشیار،و روشنفکران را لازمه توسعه و نکامل انسانی می

 گیرد: قشر از جامعه دو نقش در نظر می

پردازند و از به عنوان متفکر و موققی که با همکاران خود به مباحثه و مناظره تخصصی می -1

 های جدید موثر است.ها و پیدایش فرضیهاه در گشایش و گستر، نظریهاین ر

های عمومی جامعه شرکت به عنوان اندیشمندی اجتماعی که بمنظور روشنگری، در جدل -2

کنند و با مشارکت و دخالت خود در مباحث روز و طرح پیشنهاد در جهت حل مسائل می

تکامل و بهبود وضع موجود اثر بگذارد. به نظر هابرمات وظیفه جاری جامعه در فرآیند 

شود؛ آنان باید این گروه  رفا به نظریه پردازی و مشغولیت ذهنی فردی مودود نمی

درکنار مباحث تخصصی و بعضا انتزاعی، به نقدآشکار و بررسی رویدادهای جاری در 

قرار نظام پارلمانی، روشنفکران جامعه بپردازد. هابرمات عقیده دارد با شکل گیری و است
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شوند از این پس مخاطب آنان حوزه عمومی است که توت ای مینیز عهده دار نقش ویژه

های همگانی شکل گرفته است. البته افکار سیاسی تاثیر فعالیت احزاب سیاسی و رسانه

جهت رشد ای در تواند به واسطه و تقویت کنندهیاد شده تنها در  ور  استقرار قانون می

 آگاهانه عقاید دمکراتیک تبدیل گردد)مک کارتی(.
 

 ایران، حوزه عمومی 

همگام با جنبش مشروطه تا پایان سده نوزدهم رخ داد. از نظر  1پیدایش حوزه همگانی نو     

آیی و بوث انتقادی که هم از دولت وهم از هابرمات حوزه همگانی به عنوان حوزه گردهم 

 ت و در سده هیجدهم در اروپا سر برآورد.حوزه خصو ی مستقل اس

هایی از بوث خویش از این رسد خود هابرمات نیز در بخشالبته همانطوریکه بنظر می     

 های حوزه همگانی را به انگصستان سده هفدهم رساند.)کاتوزیان( نکته آگاه بود؛ ریشه

ها و یستم در سیمای روزنامهحوزه همگانی نو یا چیزی شبیه آن در آغاز قرن ب بنابراین     

ای که شمارشان به سرعت های دواطصبانهها و جمعیتمجصا  مستقل و انتقادی و نیز انجمن

توان ادعا کرد که خود مجصس نیز بخشی از حوزه افزایش بود در ایران سر برآورد. ولی می

 داده است)کاتوزیان(.همگانی را تشکیل می

ان با غرب و به ویژه انگصیس حوزه عمومی در ایران نیز شکل پس از منظری تاریخی همزم     

آیند که در این زمان برای نخستین بار در ایران گروهی به وجود می(. 1333 ،گرفت)نجف زاده

کنند و یا با بکار گیری های فکری جدیدی تبیین وجوه مختصف زندگی مردم عرضه میدستگاه

های جدید، به سیاسی انتقاد کرده و با ارائه فصسفه قدر  انتقادی، از وضع موجود اجتماعی و

ورزند. در این دوره است که برای نخستین بار افرادی چون حل مشکصا  کشور خود مبادر  می

گویند. و دستیابی به قوة نقد و نقادی سخن می 2کارگیری کریتیکفتوعصی آخوندزاده از به

کنند و ها را باز سنجی میگیرند و میراث آنیها و نظرا  گذشتگان را به پرسش مها یافتهآن

 آورند)اکبر،بدین ترتیب پارادایم جدیدی را در حوزه اندیشه برای فرهن  ایرانی به ارمغان می

1331 :33). 

                                                                 
1 Modern public sphere 
2 Critique 
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اما نهادهای حوزه عمومی تازه تاسیس برای تاثیرگذاری در جامعه نیازمند ابزاری کارآمد      

ها، های ارتباطی شامل مطبوعا ، روزنامهگیری نهادها، رسانهلبودند. در این راستا پس از شک

وگو و نقد را گستر، داده و آن را در کل ها به عنوان ابزار این حوزه، گفتنامهها وماهنامههفته

های شهروندان را شان، نظرا  و دیدگاهجامعه تسری دادند. نشریا  بر اسات کارکرد سیاسی

 (.111خواه: کردند )عصیدر خصوص حکومت بیان می

 

 موانع روشنفکران در تاثیر گذاری حوزه عمومی در ایران بر دمکراسی

تاز بودند برای تاثیرگذاری در با این و ف روشنفکران ایرانی که در خصق حوزه عمومی پیش     

عه جامعه نیازمند ابزاری کارآمد بودند. اما این ابزارها به دلیل سرشت خودکامه حکومت و جام

 :)کاتوزیان(. با موانعی مواجه شد که عبارتند از« جامعه کوتاه مد » خودکامه

 

 سرشت خودکامه حکومت و جامعه

مهمترین شاخص حوزه عمومی رهایی از حوزه اقتدار دولتی و یا عوامل زیرساختی      

ی بر منافع های مستقل، سازمان یافته و متکتاثیرگذاربر آن است. از این قرار حوزه عمومی حوزه

درونی است که در عین تنظیم رفتارشهروندان و مودود ساختن مداخصا  دولت، میانجی 

مناسبا  دولت و اتباعشان نیز هست. دولت و حوزه عمومی بر هم منطبق نیستند بصکه با 

شوند. منظور هابرمات از حوزه عمومی الگویی از هنجارها و یکدیگر به  ور  خصم روبرو می

 رفتارهاست که به واسطه آنها نفس کارکرد حوزه عمومی بتوان تضمین کرداشکالی از 

 (.244 :1332هابرمات، )

در ساختار حکومت قاجاری در قرن نوزده و بیست هیچ مودودیت قانونی برای شاه وجود      

توانستت نظتر شخصی خود را بر کل کشور اعمال کند و دربارة هر چیزی نداشت. شاه متی

 ،بنابراین هتیچ امتری که بتواند قدر  شاه را مودود کند وجود نداشت )فوران مدعی باشد.

شود که مصاحظه می(. بنابراین آنچنان13: 1383 ،؛ سیف11: 1384 ،؛ آبراهامیتان211 :1333

های نیست که شاه خود را پایبند در دوران قاجار هیچ قانون و سنت و تعهد نوشته یا نا نوشت

 .بدان بداند

در این شرایط روشنفکران ایرانی برای برداشتن نخستین گام نیازمند وجود سازمان اجرایی،      

این در حالی است که در ایران از زمان بنیانگذاری دولت باستان در ایران  منظم و پاسخگو بود.
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باستان قدر ، سرشتی خودکامه ونه مشروع و قانونی داشت)کاتوزیان(. قدر  قدرتمندان در به 

ی نشاندن آرای خود و تسصط مداری و پرداختن به فرعیا  و ظواهر به جای ا ل و کرس

 بنیان)رزاقی(.

 

 های میانجی از عوامل و رویه سوء استفاده حکمرانان

های میانجی، مانند سنت اعمال نفوذ برخی از حکمرانان به سوء استفاده از عوامل و رویه     

نفع برخی از کسانی که متهم به جرائم بزرگ بودند با  های دیوانی و مذهبی بهمداخصه چهره

تر های مقدت در طول دوران بورانیهای این این متهمان برای توصن گزیدن در مکانتصا،

 تر است)کاتوزیان(.مصایم

 

 تلقی نادرست روشنفکران از آزادی و مطبوعات

جام گسیختگی اشتباه گرفته برخی از روشنفکران سرشنات انقصاب مشروطه نیز آزادی را با ل    

ی منتسکیو اگر «تفکیک قوا»پنداشتند که قانون یعنی آزادی کامل از دولت، مفهوم بودند و می

شد. قوه مقننه مدعی همه اختیارا  تفسیر می« رویارویی قوا»نه در نظرولی مسصماً در عمل به 

 رد)کاتوزیان(.بحکومتی بود و قوه مجریه را تا حد سر به از کارمندان پائین می

مطبوعا  نه تنها از این حیث که هیچگونه مسئولیت پذیری سیاسی و اجتماعی از خود      

ترین زبان را برضد همه از جمصه وزراء، دادند، بصکه از این جهت با دست باز و زنندهنشان نمی

یچ حد و کردند که گویی هبردند. چنان رفتار میار میکنمایندگان مجصس وحتی خود شاه به 

مرزی برای آزادی وجود ندارد)کاتوزیان(. این رفتار بیشتر به سنت ایرانی بروز هرج و مرج به 

فروپاشی یک دولت خودکامه شبیه بود تا به شرایط استقرار یک حکومت قانونی دمکراتیک و 

 بوث سیاسی آزاد و انتقادی مردمی مستقل و خد مختار)کاتوزیان(.

 

 ی ساخت مذهبی جامعه ایران

ساخت مذهبی جامعه ایرانی تا حد زیادی نقد قدر  را بر دو، نهادهای مذهبی گذاشت.      

اند. با این وجود دلیل نیست که بسیاری از توولا  در جامعه ایرانی رن  و بوی مذهبی یافتهبی

گستر، مناسک و شعائر موجب جدایی میان دولت و مصت گردید و بنابراین نقد قدر  به مثابه 
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های عمومی کمتر مجال ظهور یافت. افزون بر این مناسک مذهبی موجب رکرد اجتماعی نهادکا

تداوم فرهن  شفاهی ایرانیان گردید و همسو با عوامل ساختاری دیگر امکان ظهور دموکراسی 

 (.1333 زاده،های همگانی را عقیم گذاشت)نجفاز درون نهاد

 

 گیری نتیجه

تاثیرگذاری در جامعه نیازمند  تاز بودند برایعمومی پیش خصق حوزه که در روشنفکران ایرانی     

جامعه » دلیل سرشت خودکامه حکومت و جامعه خودکامه ابزارها به ابزاری کارآمد بودند. اما این

با موانعی مواجه شد، موانعی چون سرشت خودکامه حکومت و جامعه، سوء  «کوتاه مد 

های میانجی، تصقی نادرست روشنفکران از آزادی و مطبوعا  یهاز عوامل و رو استفاده حکمرانان

توان نام برد که خصق حوزه عمومی را در و ساخت مذهبی جامعه ایرانی را از جمصه موانعی می

ایران با اَفول مواجه کرد. و به رغم شکل گیری حوزه عمومی در ایران همزمان با غرب، حوزه 

نیافتگی، بنیان اجتماعی قوام یابد، در این قوامن  هامینهعمومی در ایران نتوانست در تمام ز

اند و در پاسخ آفرین بودههای خودکامه و شرایط فرهنگی و اقتصادی در آن نقشایران، حکومت

عنوان وگو، انتقادی بهبه چرایی عدم موفقیت روشنفکران ایران در مقدمه سازی فرهن  گفت

ای همگانی به تعبیر هابرمات باید گفت؛ عصاوه بر ه پدیدهب ای برای دموکراسی در ایرانمقدمه

مردم از دولت انتظار  اند چرا که در ایرانعوامل  درالشاره مردم نیز در آن مانع تراشی کرده

های عمومی را نمی بسط و گستر، دموکراسی دارند و خودشان هیچ نقش مشارکتی در حوزه

های ها به گستر، حوزهودشان عصیرغم مخالفت دولت، مردم اروپا و امریکا خ برعکس پذیرند و

گیری عمومی پرداختند. این انتظار مردم ایران سبب شده است تا موانع جدی بر سر راه شکل

حوزه عمومی را را در ساخت سیاسی جست و جو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت 

در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی دموکراسی  و نظام سیاسی مطالبه کنند؛ در حالی که

 .برون آمد
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
، ترجمة سهیصا ترابی فارسانی، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران (.1384آبراهامیان، یرواند )

 .شیرازه: تهتران

 الا یو ا رانیا یو اجتماع یروابط دوجانبه فرهنگ»(. 1333) رضایعص ،انیمیکر و لیاسماع ی،بوردیبا

فصلنامه راهبرد  ،«(یصادیم 1323-1383) رانیا یانقصاب اسصام یروزیاز ابتدا تا پ کایمتوده آمر

 .42-21 ،  ص11، شماره 3، دوره یاسیس

فصلنامه ، «بررسی عنا ر تشکیل دهنده حوزه عمومی در اندیشه هابر مات» .(1334بوستانی، مهدی )

 . 33شماره  ،تخصصی علوم سیاسی

 ،(1334ترجمه منوچهر  بوری ) ،شناسیهای بنیادی در جامعهاندیشه .(1313) یتر کیویستوپ

 نشرنی. :تهران

در مقابصه با  رانیا یاسصام یبر قدر  نرم جمهور یمبتن یراهبردها(. »1333مسعود ) ،یرضا و مصائ ،یدیجن

 .33-41،  ص 3ماره ، ش3دوره  ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«کایمتوده آمر الا یقدر  هوشمند ا

 یخارج استیبر س رانیا کیتیژئوپص تیموقع ریتاث یبررس»(. 1338اسدالصه ) دیس ی،اطهر و دیسع ی،ریجهانگ

 .88-11 ،  ص4، شماره 2، دوره یاسیفصلنامه راهبرد س ،«(ی)قبل و بعد از انقصاب اسصام

 ،«رانیا یروابط خارج طهیر حپسا دفاع مقدت د ةاستگذارانیس یوانموده ها(. »1333) دیچهرآزاد، سع

 .111-128،  ص 1، شماره 1، سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

و  رانیراهبرد ا یاسهیمقا یبررس(. »1333باوند، داوود ) داتیو هرم رضایعص ،یازغند صا؛یل ،یخدابخش

سال  ،فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«ییگرانوواقع یةبر نظر هیبا تک هیعربستان در بوران سور

 .18-21،  ص  3، شماره 1

، «نسبت انقصاب اسصامى ایران با بیداری اسصامى: وجه تشابه وتمایز» .(1331) خواجه سروی، غصامرضا

 .23، شماره 3، سال انقلاب اسلامى مطالعاتفصلنامه 

 دیبا تأک کا؛یدر اعمال قدر  نرم آمر روانهیشبکه مسصمانان م گاهیجا(. »1338موسن ) ،یو خاک لیدارا، جص

 .88-14،  ص 1، شماره 3، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«رانیا یاسصام یبر جمهور

 ،اطلاعات سیاسی، اقتصادی، «ری و کارکرد روشنفکرظچهارچوب ن» .(1333) دهشیار، حسین

 . 228و  223شماره 

 رانیا یاسصام یرقدر  نرم جمهو یهاتیها و ظرفمؤلفه(. »1338فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار

 .111-128،  ص 2، شماره 3، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفرهنگ یپصماسیدر د
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فصلنامه پژوهش  ،«رانیا یدر پرتو انقصاب اسصام یتیمهم هو یهاانگاره یایاح»(. 1333) میمر ،نژاد ییبایز

 . 224-138 ،  ص23، شماره 3، دوره یانقلاب اسلام یها

 ،«کایو آمر رانیتقابل ا یامدهایپ»(. 1333حسن ) دیس ی،آهنگر ینیحس و بیمص ی،باسع ؛دالصهی ی،سپهر

 .134-113 ،  ص23، شماره 3، دوره یانقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها

 ، تهران: چشمه.اقتصاد ایران در قرن نوزده .(1383سیف، احمد )

 .آگاه، ترجمة بهزاد باشی، تهران: جامعة فئودالی(. 1333فوران، جان )

های دمکراسی ی پنجاه سال پژوهشگذار به دموکراسی، تاریخچه .(1338) قاضی مرادی، حسن

 تهران: نشر اختران.، سازی

 ، ترجمه عصیرضا طیب،«مسائل دمکراسی و حوزه همگانی در ایران نو. »(1383کاتوزیان، مومد عصی)

 . 113و  118شماره، اطلاعات سیاسی، اقتصادی

سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی »(. 1333اکبر ) ،شیریبو  پریسا ،کاظمی

، بهار و تابستان، 14، شماره 3، دوره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه  ،«عمومی ایران

 .113-112 ص 

از  رانیا یاسصام یجمهور دا یتهد یبندتیاولو»(. 1333) مانیپ ،فر یانیکاو و ابوالوسن ی،ریکب

، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«مقابصه با آن یو راهکارها یمرکز یایآس قیطر

 .82-11 ،  ص1

 –از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا مواضع اجتماعی . »(1333) زاده، مهدینجف

 . 32-111 ص ، ، بهار1، دوره چهاردهم، شماره شناسی ایرانمجله جامعه، «سیاسی آن در ایران

 .، تهران: نشر چشمهبازخوانی هابرماس. (1331نوذری، حسینعصی )

مومدی، تهران: نشر  ترجمه جمال ،ساختاری حوزه عمومی دگرگونی. (1332، یورگن )ماتبرها

 افکار.
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