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چکیده
در این پژوهش سعی بر آن است تا نقش روشنفکران دوران مشروطه در شکلگیری حوزه عمومی را
بررسی کرده و به ایران پرسش پاسخ دهد که چرا روشنفکران ایرانی نتوانستتهاند فرهنت گفتتوگوی،
انتقادی را بهعنوان مقدمهای برای دموکراسی در ایران به پدیدهای همگانی به تعبیرها بتر متات تبتدیل
کننتتد یافتتتههای ایتتن پتتژوهش بتتا استتتفاده از رو ،توصیصتتی ،تو تتیفی و بتتا بهرهگیتری از گتتردآوری
کتابخانهای به این نتیجه رسیده است که سرشت خودکامة حکومت در ایران قتدر قدرتمنتدان در بته
کرسی نشاندن آرای خود ،تسصط مداری و پرداختن به فرعیا و ظتواهر بتهجای ا تل و بنیتان توستط
روشنفکران این دوره تاریخی (مشروطه) مانع از آن شد تا فرهن گفتتوگو ،انتقتادی مقدمته همگتانی
برای دمکراسی در ایران شود.
کلید واژهها
حوزه عمومی ،دموکراسی ،روشنفکر.

* دانشجوی دکتری عصوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی ،واحد اشتیان ،دانشگاه آزاد اسصامی ،آشتیان ،ایران.
** استادیار عصوم سیاسی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسصامی ،قم ،ایران( .نویسنده مسئول) maghsoodranjbar@gmail.com
*** استادیار گروه جامعه شناسی ،دانشکده عصوم انسانی ،واحد آشتیان ،دانشگاه آزاد اسصامی ،آشتیان ،ایران
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مقدمه
جریان روشنفکری جریانی است که برای خصق جامعه نو میجنگد و کسانی را شامل میشود
که از مهارتشان استفاده کرده تا با گفتار و نوشتار در موکومیت بی عدالتیها سوء استفاده از
قدر و مبارزه برای حقیقت ،عدالت ،پیشرفت و حفظ آرزوهای جهانی پیش گام و زبان انتقاد
داشته باشد .تکثیر و مشروعیت ارز ،ها ،انتقاد و مخالفت با وضع موجود ،تصا ،برای آزادی و
رهایی بشر ،موکوم کردن بیعدالتی از دیگر ویژگیهای روشنفکران است.
حوزه عمل روشنفکران حوزه عمومی است که هابرمات از آن به موصی برای فراغت از
سیطره دولت ،زیست دمکراتیک آحاد جامعه ،1حصقه اتصال میان حوزه شخصی و حوزه سیاسی
و همسانی آن با جامعه مدنی 2نام میبرد .در این حوزه است که بوث و گفتوگو عصنی درباره
مسائل و موضوعا باهدف اجماع یا حداقل افکار اکثریت ،سن بنای دمکراسی میشود.3
اما گذار به حوزه عمومی در ایران که در آغاز قرن بیستم و انقصاب مشروطه شروع شد ،به
دلیل سرشت خودکامة حکومت در ایران قدر قدرتمندان در به کرسی نشاندن آرای خود،
تسصط مداری و پرداختن به فرعیا و ظواهر بهجای ا ل و بنیان با موانع مواجه شد و
روشنفکران ایرانی را با مودودیت در شکلگیری حوزه عمومی مواجه کرد.
حال با توجه به مباحثی که در حوزه عمومی از دیدگاههابرمات مطرح میشود .این مقاله به
بررسی نقش جریان روشنفکری در شکلگیری حوزه عمومی در ایران در پی پاسخ به این سئول
است .که چرا روشنفکران ایران نتوانستند فرهن گفتوگو ،انتقادی را بهعنوان مقدمهای برای
دموکراسی در ایران به پدیدهای همگانی به تعبیر هابرمات تبدیل کنند
چهارچوب نظری
حوزه عمومی
هابرمات اسات تعبیر حوزه عمومی را برای اجتماعی بکار میبرد که در آن افراد از طریق
مفاهمه ،ارتباط و استدلال مبتنی بر تعقل ،به موضعگیریها و جهتگیریهای هنجاری
مشغولاند که فرآیند اعمال قدر دولت ،تأثیراتی آگاهیدهنده و عقصانی ساز باقی میگذارد .به
1معینی عصمداری
Syedman
Habermas
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عبار بهتر ،افراد در حوزه عمومی (عر ه اجتماعی) از طریق مفاهمه و استدلال و در شرایطی
عاری از هرگونه فشار ،اضطرار و بر مبنای آزادی و آگاهی تعامصی و در شرایط برابر تمام
طرفهای مشارکتکننده در حوزه عمومی مذکور ،به تولید مجموعهای از رفتارها ،مواضع و
جهتگیریهای ارزشی و هنجاری میپذیرد که درنهایت به ور ابزاری مؤثر برای تأثیرگذاری
بر رفتار و عمصکرد دولت بهویژه در عقصانی ساختن قدر دولتی عمل میکنند .آنچه موجب
جصب نظر هابرمات به حوزه عمومی شده عبار است از اهمیت این مفهوم بهعنوان اسات نقد
جامعه بر اسات ا ول دمکراتیک است .بهاینترتیب حوزه عمومی عر های است که در آن افراد
برای مشارکت در گفتوگوی آزاد و عصنی گرد هم آمدهاند(هابرمات.)212 :1332 ،
نکته مهم و اساسی در این فرآیند آن است که رفتار افراد در جریان مفاهمه در حوزه عمومی
عمدت ًا بر مبانی کنش های کصامی عاری از فشار و سصطه در شرایطی عادلانه ،آزاد و آگاهانه و
برابر ور میگیرد؛ یعنی در درون وضعیتی که هابرمات از آن به وضعیت کصامی ایدئال یاد
میکند .مجموعه این شرایط و تعامصا در وضعیت مذکور ،بستری را فراهم میسازد که طی آن
کنش کصامی درنهایت مطصوبترین و آرمانیترین وجه آن ،یعنی درکنش ارتباطی خود را نمایان
میسازد(.نوذری.) 131 :1331 ،
هابرمات حوزه عمومی را حوزه سیالی میداند که ممکن است فرد در آن از یک حوزه به
حوزه دیگر در حال حرکت باشد و این حرکت به عوامل متفاوتی مثل طبقه ،جنسیت ،سطح
سواد و .. .وابسته است(هابرمات.)2213 ،
هابر مات در تبیین و توضیح مفهوم حوزهی عمومی اظهار میدارد :منظور من از «حوزهی
عمومی» قبل از هر چیز عر ه یا قصمروی از حیا اجتماعی ماست که در آن چیزی نظیر افکار
عمومی بتواند شکل بگیرد .زمانی که شهروندان دربارهی مسائل موردعصاقه عمومی و منافع
عمومی بهگونه ای آزاد و بدون قیدوبند یعنی با تضمین آزادی اجتماعا و انجمنها ،آزادی بیان
و چاپ و نشر افکارشان با یکدیگر مشور و کنکا ،میکنند ،در واقع به ور یک پیکرهی
عمومی عمل میکنند .تغی یر افکار عمومی به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره دارد که پیکرهی
عمومی شهروندان بهطور غیررسمی ،در برابر طبقهی حاکم اعمال میکند(نوذری.)144 :1331 ،
به اعتقاد هابرمات حوزهی عمومی را میتوان به انواع متنوعی تقسیم کرد از جمصه :حوزهی
عمومی سیاسی ،حوزهی عمومی اقتصادی ،حوزهی عمومی اجتماعی ،حوزهی عمومی فرهنگی.
برای مثال زمانی که مباحثا عمومی و مذاکرا  ،مناقشهها در بین افراد شرکت کننده ناظر بر
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اعمال ،اقداما  ،سیاستها و خط مشیهای دولت یا به عبار دیگر ناظر بر کل کاربستهای
دولت باشد ،در واقع میتوان از حوزه ی عمومی سیاسی وبت کرد .اما هر حوزهی عمومی
آفتها یا رقیب های برای خود دارد برای مثال اعمال قهر آمیز و توام با اجبار و اضطرار دولت
مخالف حوزهی عمومی سیاسی به شمار میرود و به هیچ وجه نمیتوان آنرا بخشی از حوزهی
عمومی سیاسی دانست .بنابراین دولت یا قدر دولتی تنها زمانی که در جهت مراقبت از عموم
و منافع و مصالح عمومی و خیر همگان حرکت کند شایستهی آن است به منزلهی تنها بخش
کوچکی از حوزه ی عمومی بشمار آید .نه اینکه در جهت منافع خصو ی اشخاص حقیقی یا
حقوقی معینی حرکت کند .نکتهی اساسی که باید به آن توجه داشت ،این است که به هر حال
رعایت مسئصهی «عموم و منافع عمومی» ،شرط ا صی برای تصقی «قدر دولتی» به منزلهی
«قدر عمومی (منظور ،قدر دموکراتیک و برخاسته از توده ها) است(نوذری.)143 :1334 ،
به عقیدهی هابرمات اگر دموکراسی دربارهی گفت و گوی آزاد و آشکار است ،باید دید این
گفت و گو در کجا و توت چه شرایطی ور میگیرد فضایی که در آن دموکراسی پرور،
مییابد ،هابرمات آن را فضای عمومی مینامد .برخصاف دورهی فئودالی که در آن ،اقتصاد و
دولت پیوند نزدیکی باهم داشتند در دورهی سرمایهداری این پیوند از هم گسست ،و در واقع
میتوان تصور کرد که حوزهی عمومی جدا و متمایز از اقتصاد و دولت است بدین معنی که
حوزهی عمومی عر های است که براسات برابری در دسترت همهی شهروندان است بنابراین
توت سصطه کنشگران قدرتمند اقتصادی یا مقاما دولتی نیست .حوزهی عمومی فضایی است
که در آن شهروندان به گونهای برابر دربارهی امور مشترکشان وبت میکنند و از این رو
عر هی نهادینه شدهی کنش متقابل گفت و گویی است(کیویستو.)112 :1334 ،
برین با اشاره به آراء هابرمات ،سه عنصر ا صی حوزهی عمومی را اینگونه برمیشمارد:
 حوزهی عمومی به مکانی برای تبادلنظر نیاز دارد که برای همه قابلدسترسی باشد وامکان بیان و مبادلهی تجربیا اجتماعی و دیدگاهها در آنجا وجود داشته باشد.
 در حوزه عمومی ،مواجهه با دیدگاهها و نقطه نظرا از طریق مباحثهی عقصانی و منطقیی «منطقی» تنها زمانی ممکن است
ور میگیرد .به این معنی که انتخاب سیاس ِ
که حوزهی عمومی در وهصهی نخست ،شناخت و درک آشکاری نسبت به گزینههای
ممکن عرضه کند؛ بهطوریکه هر شخص بتواند از بین آن گزینهها دست به انتخاب

171

موانع روشنفکران مشروطه در زمینه …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بزند .رسانهها باید گستردهترین طیف ممکن چارچوبها یا چشماندازها را عرضه کنند
تا شهروندان نسبت به آنچه انتخاب نکردهاند نیز آگاه شوند.
 بازبینی و نظار منظم و نقادانه بر سیاستهای دولت ،وظیفهی ا صی حوزهی عمومیاست(مهدیزاده.(www.rasekhoon.net/Habermas ،1333 ،
بسیاری از دست انکاران و نظریهپردازان برجسته در تدوین نظریه حوزه عمومی برانند که حوزه
عمومی در واقع منادی دیگر منافع اجتماعی یا منافع عمومی است .در نظر آنان ،پیگیری این
منافع متضمن آزاد ساختن جامعه مدنی از مداخصه سیاسی و همچنین مودود ساختن اقتدار،
دولت به حوزهی قصمروی از فعالیتها است که توت نظار عموم قرار دارد.
هدف ا صی حوزه عمومی این است که میان شهروندان درباره «غیرمشترک» بوثهای انتقادی،
عقصانی ور گیرد و این امر به ور بندی یا تدوین سصسصه اقداما که در جهت منافع عموم
عمل میکند ،منتهی شود.
در این میان ،رسانههای جمعی با توجه به تمرکزشان بر انتشار اخبار و توصیلهای انتقادی در
مورد عمصکرد دولت ،یکی از ارکان حوزه عمومی کارآمد هستند.)obrian: 2003 (.
جدول شماره( )1تعاریف ،کارکردها و دگرگونیهای حوزه عمومی از نظر هابرماس
تعریف

منطور از حوزه
عمومی ،قصمرویی
زندگی
از
نطریه
اجتماعی است .که
هابرماس در آن هرعامصی
افکار
از حوزه بتواند
عمومی را به هم
عمومی
سازد،
نزدیک
مجال شکلگیری
پیدا میکند.

کارکرد
هدف

و

زوال
ویژگی حوزه عمومی

بازدهی

و

دگرگونی
حوزه عمومی

فرآیندهای باز
توکیم
تولید نخست،
ایجاد
بازتولید
دمکراسی
فرهنگی ،دوم،
و
واقعی
یکپارچگی
جل.گیری از
اجتماعی،
سصطه زیست
وسوم جامعه
جهان
پذیری
و
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«افکار عمومی» بر سر
منافع به بوث و تبادل
نظر ،میانجی گروهای
همسود وقدر عمومی،
ا ل مشارکت و نظار
دمکراتیک ،حق ورود
در این حوزه برای همه
تضمین
شهروندان
شده ،دوری از جزم
اندیشی ،حاکمیت خرد
جمعی

رشد
سازمانهای
بزرگ
اقتصادی
قدر فزاینده
رسانههای
جمعی ،دولت
حداکثر،
احزاب ،عصم و
تکنولوژی
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آسیب شناسی حوزه عمومی
هابرمات معتقد است که با عبور از سرمایه داری رقابتی لیبرال به دولت رفاه با سرمایهداری
متاخر ازسال  1382به بعد ،شاهد فروپاشی و تضعیف حوزه عمومی هستیم ،او مواردی را نام
میبرد که تهدید کننده حوزه عمومی و مهاجم به این حوزه هستند.

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

دموکراسی و حوزه عمومی
دمکراسی ،بیتردید ،عر ه عمومی فعالیتهای انسانی است؛ چراکه انسانها در این حوزه به
تعامل با یکدیگر میپردازند و درخواستها و عصاقهمندیهای خود را بیان میکنند .جنبشهای
اجتماعی که بیان کننده تقاضاهای مردمی هستند ،در همین عر ه عمومی شکل میگیرند و به
فعالیت میپردازند .دمکراسی را بدون وجود حوزهای که در آن گفتمان درباره دولت جامعه و
روابط درون جامعه بتواند در آزادی نسبی از دولت انجام شود ،نمیتوان اندیشید ،اگر نیاز به این
حوزه تصدیق و تضمین نشود ،موضوع مشارکت گسترده در فرآیند تصمیمگیری امکانپذیر
نیست بنابراین ،جامعه مدنی و حوزه عمومی با دمکراسی پیوند جدانشدنی دارد(چاندرک
.) 211 :1388
از سوی دیگر مفهوم حوزه عمومی برای اینگونه دمکراسیهای گفتوگویی که بر ایده
آلهایی یا مضامینی مانند این مضمون در این دمکراسیها شهروندان و نمایندگانشان باید
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به ور مشترک بر مبنای عدالت تصمیمگیری یا تصمیم سازی کنند مووری است و ضروری
( .)Rousiley, 2007: 69حوزه عمومی چهارچوب ا صی دمکراسی است(کنونز:1331 ،
 .) 388بازدهی نظریه حوزه عمومی هابرمات نیز توکیم و ایجاد دمکراسی واقعی و جصوگیری از
سصطه سیستم بر زیست جهان است.
روشنفکران و حوزه عمومی
روشنفکری در نگاهی کصی جریانی فکری است که در پرتو آرا و اندیشههای نو و تازهای که
درباره انسان و جامعه دارد ،به اعتراض و ایستادگی در برابر ستمها و ناروایی هایی میپردازد که
از سوی حاکمیتهای سیاسی به مردم روا میشود .تفکر انتقادی جایگاهی بنیادین در
روشنفکری دارد و روشنفکر به تعبیر هابرمات ،کسی است که بر پایه عصایق رهایی بخش ،برای
آزادسازی آگاهی از وابستگی به قدر های متجسم و منجمد ،میکوشد .روشنفکر کار خود را با
نقد قدر و ساختار سیاسی و اجتماعی حاکم آغاز میکند و به دردهای اجتماعی و درمان آنها
میاندیشد.
یورگن هابرمات در مسیرفکری ولتر ،براین باور است که اهمیت روشنفکران که در بستر
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
دمکراتیک را حیا بخشیدهاند(دهشیار .)4 :1333 ،ولتر و هابرمات چون بسیاری از اندیشمندان
و روشنفکران را لازمه توسعه و نکامل انسانی مییابند(.دهشیار .)3 :1333 ،هابرمات برای این
قشر از جامعه دو نقش در نظر میگیرد:
 -1به عنوان متفکر و موققی که با همکاران خود به مباحثه و مناظره تخصصی میپردازند و از
این راه در گشایش و گستر ،نظریهها و پیدایش فرضیههای جدید موثر است.
 -2به عنوان اندیشمندی اجتماعی که بمنظور روشنگری ،در جدلهای عمومی جامعه شرکت
می کنند و با مشارکت و دخالت خود در مباحث روز و طرح پیشنهاد در جهت حل مسائل
جاری جامعه در فرآیند تکامل و بهبود وضع موجود اثر بگذارد .به نظر هابرمات وظیفه
این گروه رفا به نظریه پردازی و مشغولیت ذهنی فردی مودود نمیشود؛ آنان باید
درکنار مباحث تخصصی و بعضا انتزاعی ،به نقدآشکار و بررسی رویدادهای جاری در
جامعه بپردازد .هابرمات عقیده دارد با شکل گیری و استقرار نظام پارلمانی ،روشنفکران
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نیز عهده دار نقش ویژهای می شوند از این پس مخاطب آنان حوزه عمومی است که توت
تاثیر فعالیت احزاب سیاسی و رسانههای همگانی شکل گرفته است .البته افکار سیاسی
یاد شده تنها در ور استقرار قانون میتواند به واسطه و تقویت کنندهای در جهت رشد
آگاهانه عقاید دمکراتیک تبدیل گردد(مک کارتی).
ایران ،حوزه عمومی
پیدایش حوزه همگانی نو 1همگام با جنبش مشروطه تا پایان سده نوزدهم رخ داد .از نظر
هابرمات حوزه همگانی به عنوان حوزه گردهم آیی و بوث انتقادی که هم از دولت وهم از
حوزه خصو ی مستقل است و در سده هیجدهم در اروپا سر برآورد.
البته همانطوریکه بنظر میرسد خود هابرمات نیز در بخشهایی از بوث خویش از این
نکته آگاه بود؛ ریشههای حوزه همگانی را به انگصستان سده هفدهم رساند(.کاتوزیان)
بنابراین حوزه همگانی نو یا چیزی شبیه آن در آغاز قرن بیستم در سیمای روزنامهها و
مجصا مستقل و انتقادی و نیز انجمنها و جمعیتهای دواطصبانهای که شمارشان به سرعت
افزایش بود در ایران سر برآورد .ولی میتوان ادعا کرد که خود مجصس نیز بخشی از حوزه
همگانی را تشکیل میداده است(کاتوزیان).
پس از منظری تاریخی همزمان با غرب و به ویژه انگصیس حوزه عمومی در ایران نیز شکل
گرفت(نجف زاده .)1333 ،در این زمان برای نخستین بار در ایران گروهی به وجود میآیند که
دستگاههای فکری جدیدی تبیین وجوه مختصف زندگی مردم عرضه میکنند و یا با بکار گیری
قدر انتقادی ،از وضع موجود اجتماعی و سیاسی انتقاد کرده و با ارائه فصسفههای جدید ،به
حل مشکصا کشور خود مبادر میورزند .در این دوره است که برای نخستین بار افرادی چون
فتوعصی آخوندزاده از بهکارگیری کریتیک 2و دستیابی به قوة نقد و نقادی سخن میگویند.
آنها یافتهها و نظرا گذشتگان را به پرسش میگیرند و میراث آنها را باز سنجی میکنند و
بدین ترتیب پارادایم جدیدی را در حوزه اندیشه برای فرهن ایرانی به ارمغان میآورند(اکبر،
.)33 :1331
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اما نهادهای حوزه عمومی تازه تاسیس برای تاثیرگذاری در جامعه نیازمند ابزاری کارآمد
بودند .در این راستا پس از شکلگیری نهادها ،رسانههای ارتباطی شامل مطبوعا  ،روزنامهها،
هفتهنامهها وماهنامهها به عنوان ابزار این حوزه ،گفتوگو و نقد را گستر ،داده و آن را در کل
جامعه تسری دادند .نشریا بر اسات کارکرد سیاسیشان ،نظرا و دیدگاههای شهروندان را
در خصوص حکومت بیان میکردند (عصیخواه.)111 :
موانع روشنفکران در تاثیر گذاری حوزه عمومی در ایران بر دمکراسی
با این و ف روشنفکران ایرانی که در خصق حوزه عمومی پیشتاز بودند برای تاثیرگذاری در
جامعه نیازمند ابزاری کارآمد بودند .اما این ابزارها به دلیل سرشت خودکامه حکومت و جامعه
خودکامه «جامعه کوتاه مد » (کاتوزیان) .با موانعی مواجه شد که عبارتند از:
سرشت خودکامه حکومت و جامعه
مهمترین شاخص حوزه عمومی رهایی از حوزه اقتدار دولتی و یا عوامل زیرساختی
تاثیرگذاربر آن است .از این قرار حوزه عمومی حوزههای مستقل ،سازمان یافته و متکی بر منافع
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
یکدیگر به ور خصم روبرو میشوند .منظور هابرمات از حوزه عمومی الگویی از هنجارها و
اشکالی از رفتارهاست که به واسطه آنها نفس کارکرد حوزه عمومی بتوان تضمین کرد
(هابرمات.)244 :1332 ،
در ساختار حکومت قاجاری در قرن نوزده و بیست هیچ مودودیت قانونی برای شاه وجود
نداشت .شاه متی توانستت نظتر شخصی خود را بر کل کشور اعمال کند و دربارة هر چیزی
مدعی باشد .بنابراین هتیچ امتری که بتواند قدر شاه را مودود کند وجود نداشت (فوران،
211 :1333؛ آبراهامیتان11: 1384 ،؛ سیف .)13: 1383 ،بنابراین آنچنانکه مصاحظه میشود
در دوران قاجار هیچ قانون و سنت و تعهد نوشته یا نا نوشتهای نیست که شاه خود را پایبند
بدان بداند.
در این شرایط روشنفکران ایرانی برای برداشتن نخستین گام نیازمند وجود سازمان اجرایی،
منظم و پاسخگو بود .این در حالی است که در ایران از زمان بنیانگذاری دولت باستان در ایران
171

فصلنامه راهبرد سیاسي؛ سال چهارم ،شماره  ،13تابستان 1311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باستان قدر  ،سرشتی خودکامه ونه مشروع و قانونی داشت(کاتوزیان) .قدر قدرتمندان در به
کرس ی نشاندن آرای خود و تسصط مداری و پرداختن به فرعیا و ظواهر به جای ا ل و
بنیان(رزاقی).
سوء استفاده حکمرانان از عوامل و رویههای میانجی
اعمال نفوذ برخی از حکمرانان به سوء استفاده از عوامل و رویههای میانجی ،مانند سنت
مداخصه چهرههای دیوانی و مذهبی به نفع برخی از کسانی که متهم به جرائم بزرگ بودند با
تصا،های این این متهمان برای توصن گزیدن در مکانهای مقدت در طول دوران بورانیتر
مصایمتر است(کاتوزیان).
تلقی نادرست روشنفکران از آزادی و مطبوعات
برخی از روشنفکران سرشنات انقصاب مشروطه نیز آزادی را با لجام گسیختگی اشتباه گرفته
بودند و میپنداشتند که قانون یعنی آزادی کامل از دولت ،مفهوم «تفکیک قوا»ی منتسکیو اگر
نه در نظرولی مسصماً در عمل به «رویارویی قوا» تفسیر میشد .قوه مقننه مدعی همه اختیارا
حکومتی بود و قوه مجریه را تا حد سر به از کارمندان پائین میبرد(کاتوزیان).
مطبوعا نه تنها از این حیث که هیچگونه مسئولیت پذیری سیاسی و اجتماعی از خود
نشان نمیدادند ،بصکه از این جهت با دست باز و زنندهترین زبان را برضد همه از جمصه وزراء،
نمایندگان مجصس وحتی خود شاه به کار میبردند .چنان رفتار میکردند که گویی هیچ حد و
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).
ساخت مذهبی جامعه ایرانی
ساخت مذهبی جامعه ایرانی تا حد زیادی نقد قدر را بر دو ،نهادهای مذهبی گذاشت.
بی دلیل نیست که بسیاری از توولا در جامعه ایرانی رن و بوی مذهبی یافتهاند .با این وجود
گستر ،مناسک و شعائر موجب جدایی میان دولت و مصت گردید و بنابراین نقد قدر به مثابه
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کارکرد اجتماعی نهاد های عمومی کمتر مجال ظهور یافت .افزون بر این مناسک مذهبی موجب
تداوم فرهن شفاهی ایرانیان گردید و همسو با عوامل ساختاری دیگر امکان ظهور دموکراسی
از درون نهادهای همگانی را عقیم گذاشت(نجفزاده.)1333 ،
نتیجه گیری
روشنفکران ایرانی که در خصق حوزهعمومی پیشتاز بودند برای تاثیرگذاری در جامعه نیازمند
ابزاری کارآمد بودند .اما این ابزارها به دلیل سرشت خودکامه حکومت و جامعه خودکامه «جامعه
کوتاه مد » با موانعی مواجه شد ،موانعی چون سرشت خودکامه حکومت و جامعه ،سوء
استفاده حکمرانان از عوامل و رویههای میانجی ،تصقی نادرست روشنفکران از آزادی و مطبوعا
و ساخت مذهبی جامعه ایرانی را از جمصه موانعی میتوان نام برد که خصق حوزه عمومی را در
ایران با اَفول مواجه کرد .و به رغم شکل گیری حوزه عمومی در ایران همزمان با غرب ،حوزه
عمومی در ایران نتوانست در تمام زمینهها قوام یابد ،در این قوامن نیافتگی ،بنیان اجتماعی
ایران ،حکومتهای خودکامه و شرایط فرهنگی و اقتصادی در آن نقشآفرین بودهاند و در پاسخ
به چرایی عدم موفقیت روشنفکران ایران در مقدمه سازی فرهن گفتوگو ،انتقادی بهعنوان
مقدمهای برای دموکراسی در ایران به پدیدهای همگانی به تعبیر هابرمات باید گفت؛ عصاوه بر
عوامل درالشاره مردم نیز در آن مانع تراشی کردهاند چرا که در ایران مردم از دولت انتظار
بسط و گستر ،دموکراسی دارند و خودشان هیچ نقش مشارکتی در حوزههای عمومی را نمی
پذیرند و برعکس  ،مردم اروپا و امریکا خودشان عصیرغم مخالفت دولتها به گستر ،حوزههای
عمومی پرداختند .این انتظار مردم ایران سبب شده است تا موانع جدی بر سر راه شکلگیری
حوزه عمومی را را در ساخت سیاسی جست و جو کنند و آن را به مثابه حقی اجتماعی از دولت
و نظام سیاسی مطالبه کنند؛ در حالی که دموکراسی در غرب بر عکس از دل حوزه عمومی
برون آمد.

111

فصلنامه راهبرد سیاسي؛ سال چهارم ،شماره  ،13تابستان 1311ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
آبراهامیان ،یرواند ( .)1384مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران ،ترجمة سهیصا ترابی فارسانی،
تهتران :شیرازه.
بوستانی ،مهدی (« .)1334بررسی عنا ر تشکیل دهنده حوزه عمومی در اندیشه هابر مات» ،فصلنامه
تخصصی علوم سیاسی ،شماره .33
پیتر کیویستو ( .)1313اندیشههای بنیادی در جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر بوری (،)1334
تهران :نشرنی.
دهشیار ،حسین (« .)1333چهارچوب نظری و کارکرد روشنفکر» ،اطلاعات سیاسی ،اقتصادی،
شماره  223و .228
سیف ،احمد ( .)1383اقتصاد ایران در قرن نوزده ،تهران :چشمه.
عصیخواه ،فردین (« .)1338کنش ارتباطی؛ بنیاد شکوفایی حوزه عمومی (اندیشههای یورگن
هابرمات)» ،اطلاعات سیاسی اقتصادی ،شماره  ،112-133فروردین و اردیبهشت.121-111 ،
کاتوزیان ،مومد عصی(« .)1383مسائل دمکراسی و حوزه همگانی در ایران نو» ،ترجمه عصیرضا طیب،
اطلاعات سیاسی ،اقتصادی ،شماره 118و .113
فوران ،جان ( .)1333جامعة فئودالی ،ترجمة بهزاد باشی ،تهران :آگاه.
قاضی مرادی ،حسن ( .)1338گذار به دموکراسی ،تاریخچهی پنجاه سال پژوهشهای دمکراسی
سازی ،تهران :نشر اختران.

نجفزاده ،مهدی( « .)1333از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا مواضع اجتماعی –
سیاسی آن در ایران» ،مجله جامعهشناسی ایران ،دوره چهاردهم ،شماره  ،1بهار ،ص .32-111
نوذری ،حسینعصی ( .)1331بازخوانی هابرماس ،تهران :نشر چشمه.
وب سایت راسخون
وبصاگ مطالعا جامعه شناسانه

www.rasekhoon.net/Habermas
http://socioroom.blogfa.com/post/2

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

110

… موانع روشنفکران مشروطه در زمینه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب) منابع انگلیسی
Intellectuals, the New Public Spheres, and Techno-Politics.
www.franni.dircon.co.uk/papers/habermas.htmlhabermas, yurgen. (2013) public
sdphere, in.

113

