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توسعه در ايران از طريق تعديل  پژوهشي است كه در آن امكان ارزيابي وضعيت-اين مقاله يك كوشش نظري  :چكيده
از جمله يافته هاي اين كوشش نظري .   شود شرايط ايران فراهم مي مفروضات نظريه كنش ارتباطي هابرماس و انطباق آن با

تغيير زيست  دومين يافته اين مقاله امكان.  عقالنيت و فقدان آن در مفاهيم دوگانه سنت و مدرن است ميانيكي تغيير نسبت 
دهد كه نظام باورها به عنوان  ايران نشان مي تجريه.  باشند جهان سنتي حالتي است كه در آن نهادهاي سنتي مستقر مي 

   دهد كه نظريه كنش ارتباطي مي اين يافته ها نشان مي.  استايران عمل كرده  مبنايي بومي در گسترش كنش ارتباطي در
 .  كند عنوان يك نظريه توسعه در ايران بومي شود و جريان توسعه در ايران را تبيين تواند به

 مفاهم  عقالنيت، كنش ارتباطي، جهان، تمدرن، زيس سنت،: : ها كليدواژه



 :مقدمه

 ارتباطي در ايران كه يها مطالعه کنش  ي هابرماس را برايرتباطا مقاله اين است كه نظريه کنش  هدف اين 

كند كه اين  براي اين منظور مقاله پيشنهاد مي.   کند يکاربرد شود،  اي در حال گذار در نظر گرفته مي جامعه

 ر نظري فراهم آيد تا شناخت روند توسعه و تجربه مدرنيته د تعديل كرد كه دستگاهي نظريه را به نحوي بايد

تبيين و شناخت فرآيند  زادگاه معرفتي اين نظريه در حوزه تمدني غرب است و از نظر ما براي.  ايران ميسر شود

اضافه شود تا بنياد پارادايميك آن با مقتضيات  مدرنيته ايراني بايد عناصر تجربي، معرفتي و نظري ايراني به آن

 .شود ايران همسو

 

 طرح مسئله

   سخن از توسعه بهياز اين آمد الزم است مسئله اين مقاله را اينگونه طرح كنيم كه وقت آنچه پيش  براي توضيح

 در حال توسعه يا در حال گذار است، اين سوال به ذهن خطور يشود ايران، کشور ي آيد و يا گفته م يميان م

يست؟ اما اين اي چ کند که جهت اين توسعه و گذار به كجاست؟ و مختصات مقصد چنين فرآيند توسعه  يم

پرسش ها و ابهامات در باره مسير توسعه ايران، پاسخ سوال ما را نيز در خود دارد بدين معنا که ايران، در حال 

 زيرين اين پاسخ، اين معنا نهفته است که مقصد ايران ي ها توسعه و گذار از سنت به مدرنيته است، و در اليه

اي  پردازد كه ايران مدرن جامعه  چنين، اين پاسخ به اين نكته ميهم.  توسعه يافته، ايران مدرن خواهد بود

اما .   متفاوت از اروپا را تجربه خواهد کرديا  خواهد بود و اينكه جامعه ايران، مدرنيته يمتفاوت از ايران سنت

 يبازنماي خواهند بود که در روند گذار يا توسعه حاصل و ي مبتنيهاي  بر خصلتيايران  مدرنيتة يها يويژگ

 يک يريز يگيرد، ما را ملزم به پ  ايران را در بر ميياز اين منظر، مطالعة نظري ما كه شرايط فعل.  شوند يم

 ايران در روند توسعه تبيين شود و هم اينکه با ينظري خواهد کرد که توسط آن هم موقعيت فعل دستگاه 

بديهي است كه ادبيات .   دوره گذار ميسر شوديل کوتاه کردن احتماي برايريز شناخت موقعيت فعلي، برنامه 



زيادي در مورد توسعه و مدرنيته در ايران وجود دارد اما آنچه كوشش اين مقاله را از ادبيات موجود متمايز 

از اين رو .  ايم تا به ايران در حال گذار بپردازيم  است كه ما بكار گرفته يكند، رويكرد علمي ارتباطات اجتماع مي

 يها ي به معنايي است که توسط آن بتوان ويژگي اصلي ما در اين خصوص کاربرد نظريه کنش ارتباط هدف

  در واقع هدف ما صرفا بكار بردن نظريه کنش.   مطالعه کرد  جامعه ايران را از نقطه نظر توسعهي ارتباطيها کنش

تهاي تاريخي زندگي در ايران نيست، بلکه ما  در ايران و مطالعه انطباق يا عدم انطباق اين نظريه با واقعييارتباط

اجتماعي به - مطالعه فرآيند توسعه ايران به معناي عام و توسعه نظامهاي ارتباطييقصد داريم تا اين نظريه را برا

 ي، محل و چگونگي ارتباطيها توان کنش  مييظر ما، با بكارگيري رويكرد ارتباطاتاز ن.  معناي خاص به کار ببريم

 را از مدرن متمايز کرد و به مطالعه يتوان جامعه سنت هايي در نظر گرفت كه با آنها مي نها را شاخصرخداد آ

از آنجا که عقل و عقالنيت، عناصر متمايز کننده عصر مدرنيته از ساير اعصار .   در ايران پرداخت فرآيند توسعه

 را نيز در وجود عقالنيت و يا فقدان آن  و مدرني سنتي ارتباطيها شوند، ما تفاوت موجود در کنش يمحسوب م

 کننده جامعه  تواند مشخص ي آل م از اين رو آنچه با رويكرد ارتباطات و در وضعيت ايده.  جستجو خواهيم کرد

 بر عقالنيت است که ما آن را بر اساس ادبيات هابرماس، عقالنيت ي مبتني ارتباطيها مدرن باشد، وجود کنش

اي اين منظور ابتدا به بر.  كنيم تا به هدف خود دست يابيم ر اين مقاله از آن استفاده مي ناميم و د ي ميارتباط

  پردازيم و سپس جنبه  ميي يافتگ  توسعه- ارتباطي و ب  كنش-الف: عمومي هابرماس و ربط آن به مفهوم حوزة 

ت فرآيند توسعه در ايران  كردن به منظور شناخ ارتباطي او را براي كاربردي  شناختي نظريه كنش  هاي روش

 هدف مورد نظر اين مقاله مناسب ي را برايارتباط به نظر ما آنچه نظريه کنش .  دهيم مورد توجه قرار مي

 و بومي كردن در هر نقطه از ي کاربردي جهان است که نظريه كنش ارتباطي را برا سازد، همانا مفهوم زيست يم

 .  سازد ي پذير م جهان از جمله در ايران انعطاف

 

 تعامل ميان مفاهيم بنيادين نظريه ي و نظام باورها و با برقراري سنت در ادامة مقاله، با وارد کردن مفاهيم عقالنيت

توان مسير  يريزيم که توسط آن م ي مي دورة گذار، چارچوب نظري را پي با نقاط آغازين و پاياني ارتباط کنش



قابل توجه .   مطالعه کرد و مورد تبيين و قضاوت قرار دادي ارتباط قالنيت به عي سنت گذار را در ايران از عقالنيت

 .  است" يرسيدن به مدرنيته ايران"در اينجا " توسعه "ياست که معنا

 

 ي و کنش ارتباطيپيوستگي حوزه عموم

ه در ك" ينظريه کنش ارتباط" نوشت و در كتاب ١٩٦٢كه در " گذار ساختاري حوزه عمومي " هابرماس در کتاب 

به نظر .   ارتباطي در فرآيند توسعه غرب ارائه كرد  به نگارش در آورد، آراء خود را در خصوص اهميت كنش١٩٨٠

 سالة نگارش اين دو کتاب، نظرات او انسجام و پايداري خود را حفظ كردند و او ٢٠رسد با وجود فاصله تقريباً  يم

 يها يابد كه کنش مخاطب اينگونه آثار در مي.  د نكرددر بنيانهاي نظري خويش در اين زمينه تغييري ايجا

دهند  يرخ م"  و دولتي است ميان جامعه مدنيفضاي" که ي به نام حوزه عمومي در ظرف يا مکانيارتباط

، به بحث پيرامون عقالنيت و “ينظرية کنش ارتباط ”يهابرماس در كتاب دو جلد.  )xi: ١٩٩٦هابرماس، (

 حوزة يگير  شکليبا مطالعه سير تاريخ" ي حوزة عموميتحول ساختار" است و در  پرداختهيعقالنيت ارتباط

و همچنين در بحران مشروعيت ا.  يافته را برشمرده است  توسعه يعموم ، مختصات يک حوزة ي بورژواييعموم 

 يا ر وي جامعه به نظ.  كند  افراد آن جامعه مرتبط ميي ارتباط يها  يک جامعه را با کنشي نيافتگ توسعه) ١٣٨٠(

 از طريق مباحثه و مفاهمه كه يك فرآيند دو طرفه است با ي عموم توسعه يافته است که افراد آن در موضوعات

 هابرماس را كه او مختصاتش يارتباط ما در اينجا با استفاده از اين نظر، نظريه کنش .  هم مشارکت داشته باشند

 در ايران در حال گذار به کار يعموم  مطالعه حوزه يكند، برا تشريح ميرا با عنايت به دو عنصر مباحثه و مفاهمه 

 است که به ي نظري بحثي عموم اما در ابتدا الزم است تا اين موضوع مناقشه برانگيز که حوزه.  خواهيم گرفت

يران نهفته است شود و اينكه در البالي اين بحث، همانا عدم انطباق با شرايط ا تجربه هابرماس از اروپا مربوط مي

 به اين مناقشه در يشناخت بر اين اساس، الزم است در ابتدا بکوشيم تا به لحاظ روش .  را مورد توجه قرار دهيم

 .  بحث زير پاسخ گوييم

 



  هابرماس در ايراني کردن نظريه کنش ارتباطي کاربرديشناخت توجيه روش 

 يگير کوشد تا مکانيزم شکل  يم“ ريه كنش ارتباطينظ”و “ گذار ساختاري حوزه عمومي”هابرماس در دو کتاب 

 حوزه ي همچون نهادهايدهد كه عوامل او با مطالعه تاريخ اروپا نشان مي.   در اروپا را تبيين کنديحوزه عموم

 در تطور اروپا ي عقالني ارتباطيها  و از همه مهمتر زيست جهان و کنشي اجتماعي، روشنفکران، نيروهايعموم

 هابرماس در ي ارتباط اما براي کاربردي كردن نظرية کنش.  اند ت به وضعيت مدرنيته موثر بوده از وضعيت سن

 را مطالعه کنيم ـ ي ـ که بدان وسيله بتوانيم مدرنيته ايراني ايراني عموم  مطالعه حوزهيايران و استفاده از آن برا

به همين دليل ما با .  كنيم بومي شود  از ارائه ميالزم است که ابتدا مفهوم حوزه عمومي در ايران با معنايي كه ما

 ي وي را براي ايم تا نظام نظر  کردهي اش، سع يمطالعه ادبيات نظري هابرماس، بخصوص نظرية کنش ارتباط

پذير است چرا كه همانگونه   توجيه يشناخت اين تعديل به لحاظ روش .   تعديل کنيمي ايران يعموم مطالعه حوزه 

از طرف .   بشر استيمعتقد است علم همانند دستگاهي است که هدف آن، ايجاد شناخت برا) ٢٠٠٦(كه ببي 

 به عنوان علم دريافتن و كاويدن بايد ي به عنوان علم دانستن و متدولوژيدهد كه اپيستمولوژ ديگر، او نشان مي

روحه و ارائه شناخت در  پاسخ به سواالت مطي همان جستجوياپيستمولوژ.   با هم داشته باشنديرابطه منطق

از اين رو در بومي .  ، روش فهميدن يا ابزار رسيدن به شناخت استيمورد موضوع مورد پرسش است و متدولوژ

 برساند ضمن اينکه ي ايراني روشي هستيم که ما را به شناخت حوزه عموميكردن نظريه هابرماس درصدد طراح

خصوص ابتدا به مفهوم عقالنيت به عنوان عنصر محوري نظريه در اين .   هابرماس هم تطبيق کنديبا نظام نظر

او و عنصر محوري در تفاوت ميان اروپا و ايران كه ممكن است به عنوان جامعه سنتي و مدرن در نظر گرفته 

، در بروز عقالنيت نهفته است ي در جامعه مدرن و سنتيارتباط از آنجا که تفاوت کنش . شود شوند، مطرح مي

 با عقالنيت قرار دارد؛ لذا در ادامه، و ي در چه نسبتيشود که جامعه سنت ياين سوال به ذهن متبادر مبالفاصله 

پردازيم و بروز آن در  يشناختي به تحوالت مفهوم عقالنيت در تاريخ انديشه م براي تدقيق اين كوشش روش 

 .  دهيم يسنت و مدرن را مورد تدقيق نظر قرار م

 



 ر جوامع در حال توسعه  عقل مدرن ديناکارآمد

، ١١:١٣٨١هورکهايمر و آدورنو، (کند، حضور و کارکرد عقالنيت است  يآنچه عصر مدرن را از ساير اعصار متمايز م

 مواجه بوده ي بسياري اين مفهوم در گذر زمان با افت و خيزهاي پوزيتيويستياما معنا.  )١٦٧:١٣٨٠كيويستو،

بن .  ، نقائص آن را به تدريج آشکار ساختي در تبيين موضوعات اجتماعيواناست و تعامل انديشمندان با آن و نات

 رفع اين ي در غرب امکان بروز و تالش براي ميالد١٩٨٠ و ١٩٧٠ يها  هاي اجتماعي در دهه  نظريهيها بست

ن دو  تفکيک ايي وجود آوردند و راه را برا  هستند، را بهي عقالنيت يکي که عقل و آثار آن يعنينقص مفهوم

 پست مدرنيسم شکل گرفت و موضوع تکثر ي نظريها قضايا فراهم ساختند بطوريکه از درون اين تشکيک 

 پرداز پست مدرن،  در اين ميان هابرماس نه به عنوان نظريه.  )٢٦-٩: ١٣٨١عبداللهيان، (ها مطرح شد  عقالنيت

النيت متکثر، آن را سازندة گفتار، زبان و  عقياجتماع  ي از مبانيبلکه به عنوان طرفدار پروژه مدرن با آگاه

 .)همان( کرد يها معرف پارادايم

 ١٧ و انگلستان اواخر قرن ١٨ در فرانسه قرن يحوزه عموم) تيپيک(ي نوعيها هابرماس با مطالعه نمونه  

نين، همچ.   کردي را تبيين تاريخيجهان بورژواي  تغيير در زيست جهان عام اين جوامع توسط زيستيگير شکل

 را به عنوان عامل ي عموم  در موضوعاتي و انگليسي فرانسوي دارِ بورژوا او مشارکت مردان روشنفکر و سرمايه

اما .   كردي به عنوان يک مشخصه مدرن معرفيعموم نهادينه شدن فاصله ميان دولت و مردم و تشکيل حوزه 

 در ي از جمله طبقات مختلف اجتماعي اجتماعيها و نيز نقش نيروي در حال توسعه و غير اروپاييتجربه کشورها

 جهان متعلق به آنها را به عنوان   طبقه بورژوا و زيستيگير توان شکل  يدهد که نم يتحوالت اين جوامع نشان م

 از جوامع طبقه يتجربه جهاني نشان دهندة اين امر است که در بسيار.  عامل توسعه در اين جوامع شناخت

 به ي دستيابي، و اين در حالي است كه اين جوامع يا در مسير توسعه و يا در تالش برابورژوا شکل نگرفته

دهد که هر  يادعاي ما اين است كه فرآيند توسعه در جوامع در حال توسعه نشان م.   اند وضعيت مدرن بوده

خواستة منحصر به  از مدرنيته دارد و بنابراين، يجهان خود، تعريف منحصر به فرد  براساس زيست يا جامعه 

"  و مدرنيزاسيونيبينش فرهنگ  بين يميانج"در واقع، مدرنيته به عنوان فرايند .  فردي از مدرنيته خواهد داشت



 دارد که توسط مفهوم عقالنيت قابليت تبيين ي خاصيها ي، ويژگي ا در هر جامعه) ١٧٧:١٣٨١،يميرسپاس(

 .  يابد يم

پردازان  دهد که اين مفهوم حدود چهار قرن در غرب سابقه دارد و نظريه  ي مفهوم عقالنيت نيز نشان ميتبارشناس

 ها که در مورد جامعه  يعصر مدرن از دکارت و کانت گرفته تا مارکس، نيچه، وبر، پارسونز و مکتب فرانکفورت

 به عقالنيت در و اگر.   اند اند، به عقالنيت حاکم بر جامعه مدرن توجه کرده مدرن و محاسن و معايب آن نگاشته 

 از عقل و عقالنيت مدرن غربي در نظر يجوامع غير مدرن توجه کردند، با اطالق سنت به آنها، اين جوامع را خال

 است که تجربه مدرنيته در جوامع در حال توسعه، اهميت مطالعه و توجه به سنت را نشان يگرفتند اين در حال

مک اينتاير در اينجا قابل ذكر است چرا كه وي با پيشنهاد در همين رابطه، نقطه نظرات السيدر .  دهد يم

مک (جويد  اي روايي و تاكيد بر مفهوم چارچوب، جايگاه عقالنيت را در سنت مي انديشيدن درباره خود به شيوه

 معقول در عصر سنت، روايت و عمل يگير مک اينتاير با ممکن دانستنِ تصميم .  )٥٦٠-٥٥٩: ١٣٨١اينتاير،

طبق نظر وي عمل گفتاري نيازمند زمينه است و آشناترين زمينه .  شمارد ي به تعقل بر مي ابزار دستياب رايگفتار

در واقع يك مكالمه يك كار نمايشي .  شوند، مكالمه است اي كه در آن و با ارجاع به آن اعمال گفتاري معقول مي 

از اينجاست كه شيوه .  باشند و نمايش در آمده مي ها و افعال انساني، به مثابه روايتهاي به اجرا  است و مكالمه

دانيم زيرا خود عمل داراي  ما اعمال ديگران را معقول مي.  روايي و چارچوب براي مك اينتاير اهميت يافته است

اذعان دارد كه ) ١٣٨٣: خبرگزاري مهر(اينتاير  مک.  )٥٦٢-٥٦٥: ١٣٨١مک اينتاير، (خصلتي اساساً تاريخي است 

 هاي ديگر متفاوت باشد و اگر عقالنيت را  خورد و ممکن است با عقالنيت  اي پيوند مي با عقالنيت ويژههر سنتي 

اما از نظر او، .  به حساب آوريم در دل هر فرهنگي روحي از عقالنيت موجود است" نظامي از مدعيات و داليل"

 .  )همان(وله نقادي است  ها در مق بزرگترين و مهمترين اختالف عقالنيت غرب با ديگرعقالنيت

 پردازان سياسيِ محافظه كار، با قرار دادن سنت در برابر عقل و ثبات سنت در  مك اينتاير معتقد است كه نظريه

گويد كه اين هر دو تقابل مغشوشند زيرا  او مي.  دهند برابر ستيزه و كشمكش، ما را در معرض گمراهي قرار مي

شود و از طريق انتقاد و ابداع، فراتر از محدوديتهاي آنچه تا كنون  ي واقع ميهر استداللي، در متن يك سنت فكر



وقتي كه يك سنت ترتيب درستي داشته باشد، هميشه تا حدي به وسيله .  رود در آن سنت فكري تعقل شده، مي

بحثي از بدين ترتيب يك سنت زنده، .  شود كند، تقويت مي خوبيهاي آن سنت و هدف و مقصودي كه برآورده مي

هايي كه مقوم آن  نظر تاريخي گسترده است و از لحاظ اجتماعي تجسم يافته و بحثي است دقيقاً درباره خوبي

از اين رو، کارکرد سنت در تجربه مدرنيتة جوامع در حال توسعه، صرفا مربوط .  )٥٧٦-٥٧٧: همان(سنت است 

 از و تعامل با سنت در ييت در سنت به نحوة تلقبه سلطه غيرعقالنيت در آنها نيست بلکه عقالنيت و غيرعقالن

 و پويا ي پذير  سنت بخاطر سلطه غيرعقالنيت و تطبيقيدر واقع ثابت و اليتغير انگار.  اين جوامع مربوط است

.   و مستدل، همگي داللت بر وجود عقالنيت در سنت دارندي انتقاديو رواج گفتگو  آن بخاطر شرايط زمان يانگار

يادآور " ي حوزه عموميتحول ساختار" خود در کتاب يگر، همچنانکه هابرماس با تبيين تاريخبه عبارت دي

اي از تعهد  شود، روح عقلگرايي انتقادي به عنوان زير بناي دنياي فيلسوفان عصر روشنگري، مستلزم درجه يم

وح حاكم بر جامعة پيش نسبت به ارزشهاي معيني است و طبيعي است كه ارزشهاي معين به عنوان زير بنا، در ر

هابرماس بدينوسيله خواهان نشان دادن اين امر است كه عقالنيت، .  از روشنگري، يعني در سنت حضور دارند

 . منحصر به دوره روشنگري نيست و در سنت نيز حاكم است

 يا ابزار يي رويه صوري از عقالنيت مد نظر انديشمندان پيش از خود ـ يعنيا هابرماس ضمن توجه به رويه 

 ي است که متمايزکنندة اصليا  همان رويه ي از روية فراموش شدة عقالنيت يعنيعقالنيت ـ درصدد گردگير

 ينامد که ب ي ميهابرماس اين رويه را عقالنيت ارتباط.   دارديعصر مدرنيته از ساير اعصار است و کارکرد انتقاد

 ي ـ درصدد معرفي به عقالنيت ـ عالوه بر وجه ابزاريارتباطاينتاير نيست و با افزودن وجه  ارتباط با نظرات مک 

" داند ي الزم و ملزوم يکديگر مياين دو را به شکل ديالکتيک" عقالنيت برآمده است و ي جديد برايکارکردها

 .  )٧٨:١٣٧٧، ياباذر(

و .   استييت انتقادسازد، نه عقالنيت صرف بلکه عقالن يبنا بر اين، آنچه عقالنيت مدرن را از سنت متمايز م

 بودن مفهوم عقالنيت است که در شکل مدرن ي ما مهم است و ادعاي اين مقاله است همانا سنتيآنچه برا

.  توان در جامعة در حال گذار ايران نيز مشاهده كرد  شده است و آثار آن را ميي خصيصه انتقاديخويش، دارا



 ي و زيست جهان سنتيه در استفاده از بينش فرهنگاين موضوع، همان چيزي است که جوامع در حال توسع

زيرا تجربه مدرنيزاسيون در جهان سوم با ديدگاه .  خود هنگام تجربه خويش از مدرنيته بايد به آن توجه کنند

 يپيشنهاد دادند، ناممکن) ١٩٩١ملکوت،( همانند آنچه روستو و لرنر يا  توسعه يها ي تقليل گرايانه و استراتژيها 

 .   مدرنيته مشابه غرب در اين جوامع را نشان دادي توسعه يعنيتقليدرخداد 

بر اين اساس، در اينجا به يكي از مصداق هاي توسعه بر اساس معيارهاي تركيبي سنت، حوزه عمومي و كنش 

 .  پردازيم تا كفايت نظري و تجربي آن را آزمايش كنيم ارتباطي در ايران مي

 

  عوامل توسعه در ايران :يتعامل گفتگو و حوزه عموم

 و ي، سياسيبه توسعه اجتماع.  .  .  ، قانون و ي چون تکثر، جامعه مدنيمدرنيته در غرب با ايجاد مفاهيم

اي همچون  اما در جامعه در حال توسعه.   را رشد دادي و فرهنگي انجاميد و از اين رو هويت اجتماعيفرهنگ

 نوين، عقالنيت مدرن ديکته يها  با انديشه ي جهان سنت امل زيست نبودن اين مفاهيم و فقدان تعيايران، بوم

 به مدرنيته نيازمند ي توسعه و دستيابيگذر زمان نشان داد که ايران برا.   در ايران را ناکارآمد ساختيشدة غرب

اني  ايريجهان سنت  با زيست ي غير ايراني ها  است که در نتيجة تعامل مفاهيم و انديشهيعقالنيت کارآمد

 از اجبار نهادهاي قدرت است، ي که عاريبه اين ترتيب گفتگو در فضايي به نام حوزه عموم.  شود  مييمتجل

توانند  ي از آن جهت ميگفتگو و حوزه عموم.   به مدرنيته در جامعه ايران باشديساز دستياب تواند زمينه  يم

 ي عموم يا همان توسعه، مستلزم تشکيل حوزهعوامل توسعه ايران قلمداد شوند که به قول هابرماس مدرنيته 

عقالنيت اقتصادي " کالف مدرنيته منجر شده است، يقابل توجه است که از نظر هابرماس آنچه به پيچيدگ.  است

"  تفاهمي كنش"هاي  و حوزه "  تفاهمي عقالنيت"است و به نظر او، معيارهاي اين عقالنيت با معيارهاي " و اداري

.  )١٠/١/١٣٨٤گوگول،( فرهنگي است، متفاوت است  مربوط به انتقال سنت" ها و وظايف رسالتايفاي "كه همان 

 را انتظام ي، مدرنيته هابرماسي يا ارتباطي با فراهم کردن مکان رخداد عقالنيت تفاهميعموم بر اين اساس حوزه 

 .  آورد بخشيده و زمينة تحقق آن را فراهم مي 



در اينجا، .   نقطه پاياني فرايند تكامل اجتماعي يك جامعه، همانا سلطه عقالنيت استگرا، به نظر هابرماسِ تکامل 

جامعه مدرن .  شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند عقالنيت نظامي ارتباطي است كه در آن افكار آزادانه ارائه مي

ود را در چارچوب نظرية كنش وي پايبست نظرية خ.   استي شدن  حاصليهابرماس، توسط اجماع و توافق همگان

پردازي اجتماعي، با تمايز قايل شدن ميان  تر براي نظريه  تفاهمي و روي آوردن به يك رهيافت تلفيقي 

 جهان، جهان معنا و محل عمل ارتباطي و  جهان و نظام اجتماعي ايجاد کرده است بدين قرار که زيست زيست

.  دهند ل، عنصر اصلي نظام اجتماعي را قدرت و پول تشكيل مياجماع و توافق و رابطه ذهني است؛ و در مقاب

در ادبيات او، عقالنيت .  داند و عقالنيت زيست جهان را متمايز مي) جامعه(يعني او عقالنيت نظام اجتماعي 

جهان مستلزم روا داشتن  اجتماعي مستلزم نهادمندي يك نظام هنجاربخش است، در حالي كه عقالنيت زيست

متقابلي است كه تحت هدايت توافق هاي مبتني بر هنجارها نيستند، بلكه مستقيم يا غير مستقيم،  هاي  كنش

جهان  به عبارت ديگر، عقالنيت زيست.  آيند اند كه از رهگذر تفاهم ارتباطي به دست مي  تحت تاثير توافق هايي 

يگر به توافق برسند، نه آنكه تحت تاثير نيروهاي اجتماعي نيرومند به مستلزم آن است كه انسانها آزادانه با يكد

اي برابر، در هر دو سطح رشد نكرده و  به نظر هابرماس در جهان معاصر، عقالنيت به گونه.  توافق دست يابند 

 .  نظام اجتماعي سريع تر از زيست جهان، عقالني شده است و اين امر مانع توسعه جوامع شده است

ساس توضيحات وي، شايد بتوان گفت، او عقالنيت نظام اجتماعي را هنجارها و عقالنيت متبلور در دولت برا

او .  ناميده است" عقالنيت استراتژيك"يا " عقالنيت ابزاري"، "عقالنيت اقتصادي و اداري"داند كه قبال آن را  مي

ويا از نظر هابرماس وقتي افراد در حوزه عمومي گ.  نامد مي"  ارتباطي عقالنيت"عقالنيت حاكم بر زيست جهان را 

كه به دور از زور و اجبار نهاد دولت است، به گفتگو در خصوص موضوعات اجتماعي و سياسي مي پردازند، 

 ي آرمانيرسد هابرماس در جامعة عقالن يبه نظر م.  شود عقالنيت تفاهمي و اجماع بر زيست جهان آنها حاكم مي

ش نظارتي دولت بر زندگي اجتماعي، براي دولت وظايف مشخصي قايل است كه بايد خويش با قائل شدن نق

در اين شرايط و با ممانعت از اعمال زور و اجبار بر مردم، ديگر طبقه .  مبتني بر عقل استراتژيك و اقتصادي باشد

موظف به اجراي در اين شرايط، دولت .  رسند حاكم و طبقه محكوم مطرح نيست و روابط سلطه به پايان مي



وظايف خويش است و مردم آزادند كه در مورد همه چيز و از جمله عملكرد دولت به مناظره و گفتگو بپردازند و 

همانطور که .  با ايفاي عملكرد انتقادي خويش در جامعه، از تسلط زورمدارانه دولت بر خود جلوگيري نمايند

 يدر واقع وقت.  شود يجهان حاصل م س توسط تحول در زيست يافتة هابرما  توسعهيشود، حوزه عموم يمشاهده م

 جامعه خود ي خود مفاهيم سنتي از عقالنيت فردي گير  خويش و با بهرهيمردم با توجه به منافع و عاليق شخص

جهان  رسند، زيست يکنند و در مورد حذف و يا بازانديشي در ماهيت جديد اين مفاهيم به توافق م يرا نقد م

به اين ترتيب .  يابد يجهان مدرن تحول م شود و به زيست ي دچار تحول ميفوذ اينگونه عقالنيت انتقاد با نيسنت

 به شكل ويژه وجود داشته است، زيست جهان مدرن هم براي يا  در هر جامعه يهمانطور که زيست جهان سنت

 با اين طرز نگرش عبارت ييافتگ يابيم که توسعه  ياکنون در م.  گيرد  به شكل اختصاصي شكل مييا هر جامعه 

اي با الگوي بومي خود اين دوره گذار  و طبق آنچه گفتيم هر جامعه .   به مدرن استياز تبديل زيست جهان سنت

 .  كند را طي مي

 تعامل ميان مفاهيم متعدد اين نظريه يکوشيم تا با برقرار ي هابرماس، مياکنون با کنکاش در نظريه کنش ارتباط

 کردن نظريه کنش ي کاربردي دوران گذار ـ به هدف خود يعنيم سنت و مدرن ـ نقاط آغازين و پايانبا مفاهي

 .   در ايران برسيمي به عنوان يک نظريه توسعه ايارتباط

 

   به عنوان نوعي نظريه توسعهينظريه کنش ارتباط

، پارادايم ي ميالد٧٠ر دهه  است که دي را تبيين کرد و اين در حالي حوزه عمومي ميالد١٩٦٢هابرماس در 

 بر تجربه اروپا، دچار تحول ي مبتني که تا قبل از آن عبارت بود از توسعه تک خط  توسعهيمسلط در رويکردها

گرايي   تعاريف توسعه به نفع تكيه بر فرهنگ و نسبي ي ميالد١٩٨٠ و ١٩٧٠هاي  شده بود بطوريکه در دهه 

مردم که قبالً سوژه .   وارد تعاريف توسعه شدندي کيفيها يرات شاخصبر اساس اين تغي.  فرهنگي تغيير کردند

 ي براي مختلفيآمدند و بسته به باورها و ارزشهاي خود طرحها  يتوسعه بودند اکنون عامالن آن به حساب م

 تا ٩٦ : ١٩٩١ملکوت،( شدند ي توسعه، مشارکتيکردند و به اين ترتيب مدلها توسعه جامعه خويش انتخاب 



 بيان و انديشه به عنوان مبناي مشارکت مردم در موضوعات ي بر آزادي ارتباط از سوي ديگر، نظريه کنش.  )١٣٨

اما به .   استيماية تشکيل حوزه عموم ها بن بر اين اساس بيان آزادانه و اظهار نظر انديشه .   تاکيد دارديعموم

، اهميت قايل شدن اين   به عنوان يک نظريه توسعهينظر ما، نکته قابل توجه در استفاده از نظرية کنش ارتباط

توانند آزاد باشند و بدون هيچ محدوديت و  يانسانها م.   و کيفيت بيان و اظهار نظر استينظريه به چگونگ

تواند به  ي بيان و انديشه نمي آنها حاکم نباشد، آزادي بر گفتگوي حرف بزنند اما ماداميکه شرايط خاصياجبار

 هاي توسعه را با افزودن عنصر جديدي بنام عقالنيت  ، نظريهياز اين منظر، نظريه کنش ارتباط.  دتوسعه بينجام

 .  کند يارتباطي به معادالت نظري توسعه، تکميل م

 اين امکان را قبل از همه ي ميالدي با كوشش هاي جديدش در خصوص نظريه کنش ارتباط١٩٨٠هابرماس در 

پردازان توسعه فراهم آورد که به موضوعات  يک جامعه و سپس براي نظريه براي مردم به عنوان شهروندان 

طبق بيان هابرماس .   بيان و انديشه گمراه نشوندي به عنوان عوامل توسعه بينديشند و با شعار آزاديتر عميق

راد در مورد  آن افي از گفتگوست که طيمباحثه، شکل.  تواند به توسعه منجر شود ي گفتگو ميا تنها، نوع مباحثه

مناقشه، و يا / در واقع مشاجره.  پردازند تا در نهايت به توافق دست يابند ي به انتقاد از يکديگر مي عموميموضوع

آنچه که .   و نهايتا به توسعه جامعه منجر شوديعموم تواند به توسعه حوزه  يمکالمه صرف، پيرامون موضوعات نم

 است که توان توجيه ادعا را ي ارتباط  بودن آن بر عقالنيتيسازد، مبتن ي ممباحثه را از ساير اشکال گفتگو متمايز

 .  دهد ي ميبه مدع

 و در بطن ي ارتباط  مفهوم گفتمان در برابر کنشي براي خاصيهابرماس در همين راستا و با قائل شدن ويژگ

 ارتباطي   کنشِ  اصليِ بخشِِدر واقع .   خود را استحکام ببخشديکوشد تا چارچوب نظر ي مينظريه کنش ارتباط

 .  دهد را، گفتمان تشکيل مي

 هنجارها و ي غيرانتقاد  بر پذيرش ي که مبتني روزمره آدميان است يعني تعامل  تعاملي معنا  بهيارتباط کنش

 در  ي دعو روزمره است؛ و گفتمان عبارت است از استدالل آگاهانه و طرح  يانتقاد  يها  و نظامياجتماع  يکردارها

  کنشگران و   شود  دار  شده خدشه  انگاشته ي بديه ي دنيا  در  که وفاق  رسد فرا  ي زمان اگر.  ها گفته اعتبار  مورد  



نظر پيدا کنند و  ها اختالف اعتبار مربوط به عقايد و ارزش  ي روزمره در مورد دعوي هايمتن زندگ  در  ياجتماع

گفتگو و  و بحث  جريان  آنها وارد  مورد اعتبار   گفتمان، در   توسل به  باتوان ي تبديل شود، مياين امر به معضل

 .  )٧٤:١٣٧٧، ياباذر(استدالل شد 

انديشند، گفتمان خود را شکل  يبيني خويش م ها بر اساس دانش پيشين، سنت و جهان اما در طول گفتگو، انسان

  و عامل بيني  جهان  جهان به عنوان زيربناي  ع زيستدر واق.  پردازند ي ساير گفتمانها ميدهند و به ارزياب يم

  ها بر طرز تفكر و ارزيابي افراد و عقالنيت  چيستي و چگونگي افکار، اعتقادات و مباحثه انسان کنندة تعيين

 .  )٢٢٤:١٣٨٤بشيريه، (گذارد  ارتباطي آنها به هنگام تعامل، تاثيرگذار مي

 : گويد مي) ١٣٨٤:١٣٦(هابرماس

مسائلي كه در (ان از يك سلسله باورهاي پس زمينه كم و بيش اشاعه يافته و همواره غير مسئله دار جه زيست

به عنوان منبعي ] و[جهان به عنوان پس زمينه  زيست.  ساخته شده است) مورد شان توافق حاصل شده است

.  گيرند ه دار پيش فرض ميآيد كه مشارکت كنندگان آن را به عنوان غير مسئل براي تعاريف وضعيت، به كار مي

جهان  توان از زيست از نظر هابرماس نمي.  كند جهان همچنين كار تفسيري نسلهاي پيشين را ذخيره مي زيست

كند   جهان، حدود افق عمل و آگاهي اجتماعي را تعيين مي خارج شد و خارج از آن تفكر كرد، زيرا زيست

نظرها نيز، عقالني   ها و اظهار  جهان، عقالني شود، انديشه يستبر اين اساس، وقتي كه ز.  )٢٢٤:١٣٨١بشيريه،(

انتقادي، جانشين عناصر جزمي فرهنگ  دهد كه ارزيابي  جهان، وقتي رخ مي شدن زيست اما عقالني.   بود خواهند

ن يک  به عنواياز اين رو نظريه کنش ارتباط.  آيد در اين وضعيت، امكان تفاهم عقالني فراهم مي.  سنتي شود 

، اين ي به عنوان شاخص يک گفتمان عقالني انتقادي و سپس ارزيابي با مطرح کردن خصلت انتقاد نظريه توسعه

 متحول شده و به ي به توسعه، ابتدا زيست جهان سنتي دستيابيسازد که الزم است برا يمطلب را روشن م

 .   انجام پذير استيارتباطزيست جهان مدرن تبديل شود و اين گذار توسط توسعه و رواج عقالنيت 

 نمايد يدهد در اروپا ابتدا طبقه بورژوا بود که توانست زيست جهان خود را عقالن همانطور كه هابرماس نشان مي

 به ياما قابل توجه است که در ايران طبقه بورژواز.   كمك كندي بورژواييو از آن طريق به توسعه حوزه عموم



اما و بلکه در ايران .   تحقق ببخشدي بورژوايي عموم است تا زيست جهان و حوزهمعناي اروپايي آن وجود نداشته 

 منحصر بفرد جامعه ايران و خاص و بومي جامعه ايران يها ي از ويژگيايم که ناش ها بوده  جهان  شاهد تکثر زيست

اخته است، که در س  در ايران را به شكل منحصر بفردي مختص ايران ياين امر روند توسعه حوزه عموم.  است

 .   پردازيميبخش بعد به مطالعه آن م

 

 ي در حال توسعه ايرانيحوزه عموم

ايراني را براي توسعه آن نشان - در ايران خصلتي بوميي با عنايت به مفهوم عقالنيت ارتباطيمطالعه حوزه عموم

.   در ايران پرداخته شودي و حوزه عموميدهد که براي تبيين آن الزم است به تعديل نظريه کنش ارتباط يم

 از طريق گسترش روية انتقاد و مورد پرسش ي ا  و عام هر جامعهيجهان سنت طبق آنچه پيش از اين آمد، زيست

دهد که اولين  ي ايران نشان ميمطالعه تاريخ تحوالت اجتماع.  شود يقرار دادن اصول آن سنت دچار تحول م

 بودند که در ي را مورد انتقاد قرار دادند روشنفکرانيان سنت که در ايران به طور مشخص، زيست جهيگروه

 .   آشنا شده بودندي تحصيل کرده بودند و با زيست جهان غربي اروپاييکشورها

، نويسندگان، انديشمندان و هنرمندان را يبورژواي  يعموم نيز در تحليل حوزه ) ٣١:١٩٩٦(جالب آنکه هابرماس 

 جديد غربي ي ها  با وارد کردن افکار و انديشهياما روشنفکران ايران.  داند مي ميمنشاء و مبداء توسعه حوزه عمو

 يورود افکار جديد از زيست جهان غير ايران.  )١٣٨٠ و١٣٧٩: آزاد( اين نقش را ايفا کردنديبه زيست جهان ايران

 يها طح سواد و تعداد رسانهکردند، همراه با افزايش س ي در ايران منتشر مي که روشنفکران ايرانيهاي و انديشه 

ها، منافع و   باعث شد تا ساير افراد نيز بر اساس خواستي حوزه عمومي مانند مطبوعات به عنوان اركانهايجمع

  اين روند با همان خصلت انتقادي كه گاها جنبه.   را به چالش بکشندي ايرانيجهان عام و سنت عاليق خود زيست

 يهاي جهان   زيستي گير از اين رو شاهد شکل.   است همچنان ادامه دارد شناختي هم پيدا كرده هاي آسيب

اين امر اين .  ايم جهان روشنفکران، کارگران، دانشجويان، روحانيان، زنان و جوانان در ايران بوده  همانند زيست

 در آن امکان  بدون توجه به تکثر زيست جهان هاي موجودي ايرانيسازد كه تحليل حوزه عموم نكته را روشن مي



قابل توجه است که تکثر .  باشد پذير نيست ضمن اينکه توجه صرف به تکثر زيست جهان ها هم كافي نمي

 هم در درون هر زيست ي متکثري ها  منجر خواهد شد که گفتمانيعموم  به توسعه حوزه ي ها وقت جهان زيست

 به يتواند دستياب ياما اساساً آنچه م.  ل برقرار شود ها ايجاد شود و ميان آنها تعام جهان جهان و هم ما بين زيست

 ي مهم و ارزشمند براياين امر مشترک بايد موضوع.  تفاهم را بنيان نهد، دغدغه نسبت به يک امر مشترک است

 در مورد آن ي مختلفيها  مختلف، گفتمانيها جهان   باشد و سپس زيستي يک موضوع عموميعموم يعن

 نشوند و افراد فرصت و امکان توجيه ي انتقادي مختلف ارزيابياما ماداميکه گفتمانها.  ند ارائه دهيموضوع عموم

علت اين عدم دستيابي .   به توافق دور از ذهن استي مباحثه و دستيابيگير  خود را نداشته باشند، شکليادعاها

 گوناگون ي حضور گفتمانهاشود، مشارکت مردم و ي منجر مينيز آن است كه اساساً آنچه به توسعة حوزه عموم

 .   استيدر مورد موضوعات عموم

توان با  بطور كلي مي.  کنند ي را فراهم مي به عقالنيت ارتباطيهمه موارد مذکور شرايط گذار از عقالنيت سنت

  عقالنيت.   به مدرن استي ادعا كرد كه ايران در حال گذار از عقالنيت سنتيبكارگيري اين رويكرد ارتباطات

اما اين عقالنيت، .   وجود داشته و داردي از مدعيات و داليل که در دل فرهنگ ايراني عبارت است از نظاميسنت

 هر فرهنگ، احترام و تسليم مقابل ي سنت عقالنيت.  کند ي افراد توجيه مي را برايپيروي از جزميات و اصول سنت

 را منوط يسازد و کاربرد عقالنيت فرد يناپذير م صاحبان آن فرهنگ توجيه كرده و انکارياصول آن فرهنگ را برا

 .   آن فرهنگ قرار داشته باشنديداند که در چارچوب اصول کهن و باستان ي مي هاي به ايراد استدالل

 شمردن اصول يک فرهنگ، و با استفاده از اصل استدالل توسط ي و قرارداديقطع  با غيرياما عقالنيت ارتباط

 صاحبان آن فرهنگ فراهم ي را برايا تقاد از اصول آن فرهنگ، ميدان فراخ و گسترده  و اني فرديها عقالنيت 

، تعقل و انتقاد يارتباط به اين ترتيب عقالنيت .  کند يآورد که چارچوب آن را بهتر بودن استداللها تعيين م  يم

 است که بر اساس يچارچوب دارد در تعيين حدود ي ارتباط  که سنت در عقالنيتيسازد و نقش ي را ممکن ميفرد

 سنجش بهتر بودن استداللها، در سنت هر يدر واقع معيارهاي الزم برا.  شود يبهتر بودن استدالل ها ايجاد م

 ي توسعه حوزه عمومياز اين رو در وضعيت ايده آل برا.   و نظام ارزشها و هنجارهاي آن نهفته استيفرهنگ



 از يک سو بر اساس منافع و عاليق خود، نسبت به مفاهيم ي ايرانيهاجهان   الزم است که هر يک از زيستيايران

 يدهند، رويكردي انتقادي اتخاذ کنند و از سو  را تشكيل ميي خاصي و چالش برانگيز كه موضوع عموميسنت

 تر پيدا کرده و معرفي   استدالل بهتر و موجهي براي زيست جهان عام خود، معياريديگر با توجه به نظام ارزش

 زيست ي، هم در نظام ارزشي مذهبي حکايت از آن دارد، که باورهايجهان عام ايران مطالعه تحول زيست.  كنند

 است ي در جهتي دارد و تحول مفاهيم سنتي ا  منشعب نقش برجستهيجهان ها  و هم در زيستيجهان عام ايران

، ياشد و در کنار ساير اصول نظام هنجار عام در ايران کارکردي بنيادين داشته بيکه اسالم به عنوان دين مدن

 و ي، برابري همانند آزادي با اصول انساني است مدنيت رابطه پاياپايبديه.  معيار سنجش استدالل بهتر باشد

 برابر ي گفتگويترين شروط برا يعدالت ميان انسانها فارغ از نژاد، جنس، سن، ثروت و منزلت افراد دارد که بنياد

دهد كه حوزه  تمرين مدنيت بر اساس دين مدني عام ايراني نشان مي.  کند يار را فراهم مو بدون زور و اجب

 .  تواند از اين امكان بومي در جهت توسعه جامعه ايران استفاده كند عمومي ايراني مي

 

 نتيجه گيري

 کردن نظريه هابرماس کاربردي  

 ايران را با استفاده از نظريه کنش ي ا   وضعيت توسعه بايستيم ويدر اين مقاله کوشيديم تا در اين نقطه تاريخ

 قابليت تبديل به يك يارتباط مطالعه ما نشان داد که نظريه کنش .   کنيمي هابرماس تحليل انتقاديارتباط

دهد كه حوزه  يمطالعه ما نشان م.   کاربردي شدن و بومي شدن در ايران داردي جديد را برا نظريه توسعه

يافته  عمومي توسعه  توان حوزه   ارتباطي موجودند را مي در آن همه عناصر اعم از نقد و نيز كنشاي كه  عمومي 

يابد، شرط الزم براي  ي مي تجليحوزه عموم  در يارتباط اين اساس، ضمن اينکه عقالنيت  بر .  كرد تلقي  

 ارتباطي، انتقاد   و مشخصه عقالنيتارتباطي است عمومي نيز، وجود عقالنيت     حوزه يافتگي  گيري و توسعه شکل

در واقع .   عقالني است  به بوتة نقد درآوردن موضوعات عمومي و قابل مباحثه و با استفاده از تواني يعنيعقالن 

 عنوان جهان   را كه بهيسنت جهان   ارتباطي، انرژي و توان زيست آيد، عقالنيت همچنانکه از مباحث باال بر مي



  . شود ي ديگر ميها جهان  تشکيل زيست ي برايدهد و عامل فتماني افراد است، كاهش مي گ غالب بر دنياي

و ميادين که ) ٩٥، ٨٩، ٨٥ : ١٣٨٢فرقاني،(ها، مساجد، بازار  خانه ايران قهوه توان در  مي واقعيت اين است که 

امون مباحث گوناگون صورت گوهايي پير و  و گفت و در آنها بحث  بوده ي طبقات مختلف اجتماعياماکن گردهماي

 در ي حوزه عمومياند را به عنوان اركان يا نهادها عمومي بوده گيري حوزه  هاي بالقوه براي شکل گرفته و محل مي

شدند، نيز از زمان مظفرالدين  مطبوعات و به خصوص آنهايي که در خارج از کشور منتشر مي.  ايران محسوب کرد

در عين حال بايد اذعان .  )٢١:نک رحيمي(اند  رامون مسايل اجتماعي بوده  تا حدودي محل بحث پيشاه قاجار

  است كه  حالي  در اين .   عمومي پايدار و توسعه يافته را ندارد  ايراني، مختصات يک حوزة  عمومي حوزة داشت که 

 داري و قرون  هسرماي  اوايل دوره   عمومي در حوزة گيري و گسترش  نحوه شکل) ١٣٧٨(بر اساس نظر کرايب 

در اين دوران در اماکن عمومي، کافه ها و : "هفدهم و هجدهم در غرب، با دخالت همين عناصر اتفاق افتاده است

توانند با صراحت و آزادانه اطالعات مشترک  کثير مجالت و روزنامه ها، شمار محدودي از مردم مي" شمار نسبتا

 .  )٣٠٥ :١٣٧٨کرايب،" (د بگذارن بحث خود را درباره مسايل عمومي به 

 و يعموم  حوزة ي ها  ايران، همانا کيفيت گفتمانينيافتگ دهد که از جمله داليل توسعه  يمقاله حاضر نشان م

 گوناگون، هنوز عقالنيت ي ها جهان  زيستيگير رغم شکل  در ايران به .  جهان عام بوده است  زيستيويژگيها

 در تعيين حدود چارچوب يا  و عام نقش برجسته يجهان سنت است و زيستکارآمد، اعتماد افراد را جلب نکرده 

شوند که  ي نيز مطرح ميها و عاليق رسد در اين ميان خواست يچند به نظر م هر.  کند ي عقالنيت ايفا ميکاراي

 . عقالنيت باشنديتوانند دال بر توجه به کارآمد يم

  

 کيفيت ي براي، مشخصه قابل سنجشيارتباط عقالنيت  با مطرح کردن يارتباط در هر صورت نظريه کنش 

   و جامعه معرفي کرده است و به اين ترتيب به عنوان يک نظريه توسعهي حوزه عمومييافتگ  ها و توسعه  گفتمان

رسد بذل  ي، به نظر ميجهان ايران  اخير در زيستي اجتماع بر اساس تحوالت.   و بومي شدن دارديقابليت کاربرد

در بطن نظريه کنش .   به مدرنيته ايراني را تسريع نمايديتواند دستياب ي هابرماس ميارتباط نظريه کنش توجه به 



 تساهل و ي براي مطرح شده است که قابليت کاربرد به عنوان معياريآرمان  ي گفتمان  هابرماس، وضعيتيارتباط 

 ي ارتباط ما اين وضعيت و همچنين عقالنيتکند و از نظر  ي مخالف ـ را فراهم مي ديگر ـ حتيها تحمل گفتمان

 ي شدن به کشور تر دوره گذار و تبديل چه سريع  کردن هر ي سپري براي هستند که ايران کنونيهمان چيزهاي

 .   به مدرنيته ايراني، نيازمند آنهاستي دستيابييافته يعن توسعه 
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