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 يپژوهش

 :در رسانه« سالمت»به گفتمان  يانتقاد يکرديرو

 هابرماس ياجتماع ـ  يانتقاد يها هيبراساس نظر
 

 *1يديفاطمه بنو

 
 

 دهيچک
باا اتااا باه     فقطتوان  يگر نميبرخوردار شده است که د يا چنان گسترده ياز دامنه شمول کاربرد« سالمت»ر مفهوم يدر دو دهه اخ :نه و هدفيزم

 هااي   ماورد توهاه در زاوزه    يهاا  از بخا   ياا يعناوان   اکنون سالمت باه . ن آن پرداختييا تبيف يک به تعريو کالس يو قرارداد يسنت ياه هينظر

ر رفتار شهروندان ييمخاطب و تالش در تغ يهوشمندساز يتواند بر رو يرا رسانه ميز رسانه و سالمت است، ،ها ن زوزهياز ا ياي. قرار دارد يا رشته انيم

 يو قرائات هابرماسا   يا اهتمااع  ياارد انتقااد  يبا رو[ رسانه و سالمت]ن مسئله يق ايت توفيفيدارد به ک ين مقاله سعيا. زوزه سالمت مؤثر باشد در

ا رسانه يآ» :ن سؤال مقاله پاسخ داده شوديتر يست و نظامِ هابرماس استفاده شده است تا به اصليز و تقابل دوگانه ههان يه کن  ارتباطياز نظر. بپردازد

 «د بوده است؟يشهروندان مف يت مقوله سالمت برايدر اهم

د هابرماس، موضوعات و مسائل مربوط به يم و عقايح داده مي شود؛ سپس، با استفاده از مفاهيهابرماس توض يارد نظريرو يديم کليابتدا مفاه :روش

 .شود تحقيق مشخص مي سؤاالتِو پاسخ  يدارند، بررس ير قدرتمنديق هستند و تأثيمسائل قابل تحق يسالمت که از نظر تجرب

نسال بشار    يو اهتمااع  يات فارد يا ن زوزه در استمرار زيژه ايت ويانگر نق  و اهميکه در زوزه سالمت انجام شده است ب ييها پژوه  :ها افتهي

گار  يد ييبرقارار کارده و از ساو    يست پزشاا يو ز يو ادغام با علوم رفتار يار گسترده به سمت همااري  بسيسو گرا کيها از  ن پژوه يا. باشد مي

 .دهد ينشان م يو نقد فرهنگ يه اهتماعي، نظريانتقاد يبا علوم اهتماع يو تقارن ياينزد

شهروندان باه مقولاه ساالمت و نااموفق باودن       يتوهه يل بين داليتر جه زاصل شده است که از مهمين نتيبراساس قرائت هابرماس ا :يريگ جهينت

 يکان  ارتبااط   يها به ياستفاده از کن  راهبردست و يز شدن ههان يشدن نظام و عقالن يان عقالنيفقدان توازن منه، ين زميها در ا انهعملارد رس

و  ياي گرا يچاون مشاتر   يکالنا  يهاا  دهيا ماار و پد يا ب مخاطره افتادن اعتماد در تعامل پزشکبه ، ييزدا ن فقدان منجر به تخصصين ايهمچن. است

 .شده است ييگرا مصرف
 

 هاي اهتماعي، نظريه اهتماعي آموزش بهداشت، رسانه: ها د واژهيکل

 

 مقدمه
اسات کاه در    يپارداز  هيا نظر و يشناس آلماان  هامعه ،لسوفيفهابرماس، 

دارد و طاي چناد دهاه زياات      يگاام برما  « يه انتقادينظر»چهارچوب سنت 

هااي فااري    خصوص سالطه  ها به فاري خوي ، در زمينه مقابله با انواع سلطه

دهناد، تاالش    يمنامحسوسي افراد هوامع را تحت سيطره خود قرار  طور که به

آن  ير اصال يانحاراف هامعاه مادرن از مسا     ،هابرماس يمسئله اصل.کرده است

بشار باه    يرا بارا  يخواسات آزاد  يکه م يا هامعه. است يت ابزاريعقالن يعني

چاه  او معتقد اسات آن ( 1. )اما در دام سلطه و سرکوب گرفتار آمد ؛ارمغان آورد

 يگار يبا د يل ويانسان مدرن را در ورطه بحران فروبرده است، عدم ارتباط اص

را  يکان  ارتبااط   هيا خاود، نظر  يات فارين منظور در دوره دوم زيبد. است

ن مرزلاه او  يا در ا. کناد  يتاه مطارم ما   يانحاراف مدرن  يبرا يعنوان راه زل به

و  يشناسا  هامعه ،يشناس ، روانيشناس متفاوت از همله زبان يمعرفت يها زوزه

هاا و   ساهم هابرمااس درمجماوعِ تاالش     ،يطورکل به.. زديآم يفلسفه را درهم م

در بسااتر  يت تحااوالت اهتماااعياادرک ماه ياقاادامات بااه عماال آمااده باارا

 .است يو محور يار اساسيبس ي، سهميههان يدار هيسرما

قرارگرفته موضاوع   پژوه که امروزه مورد مطالعه و  ياز همله مسائل

 يهاا  مسئله سالمت و مراقبت ساالمت در زاوزه  : ناهياست؛ ا« سالمت»

اسات؟ ساالمت و   يگااه ي، واهد چه هايو نقد اهتماع يو اهتماع يفرد
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 benvidi@honar.ac.ir رانيا ياسالم يار فرهنگستان هنر همهورياستاد: سنده مسئولينو. * 1
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تاار  گسااترده يانگر تحااوالت اهتماااعيااسااالمت چگونااه ب يهااا مراقباات

 هيژه نظريو به يعلوم اهتماع يها ميها، الگوها و پارادا هيارد نظريهستند؟رو

آن در برخاورد باا مسائله     يماتب فرانافورت و قرائات هابرماسا   يانتقاد

 آن در هوامع معاصر چگونه است؟  يها يسالمت و نابرابر

، دو واژه و ساالمت  يانتقااد  هيبرماس، نظرهادر مقدمه کتاب  ينوذر

 ييبهداشت معادل معنا». کند يز ميرا از هم متما« سالمت»و « بهداشت»

 يزگي، پاکيزيچون تم ياست و معادل معان hygieneن يالت هواژ يو کارکرد

ن واژه کاه  يا ا. است sanitationو  sanitaryبودن و معادل   ياز آلودگ يو عار

 hygeia (ايا ژيها)ا يا هوژ يعنيونان باستان، يسالمت در  هبرگرفته از نام اله

ن و زفظ سالمت فرد، يمنظور تأم که به شود ياطالق م ييها هياست به نظر

ا علام ساالمت   يشود و معموالً به دان   ين و اعمال ميهامعه و عموم تدو

است که در  يا زالتيت يفيک Healthکه سالمت  يدر زال. ز موسوم استين

شود و  ين و زفظ ميتأم يت دستورها، مقررات و قواعد بهداشتيرعا هجينت

ن يا د توهه داشت و از خلط اين بايبنابرا. قرار دارد يماريمقابل ب هدر نقط

 (2)« .ازتراز هست( سالمت و بهداشت)دو مفهوم 

 يا چنان گسترده يشمول کاربرد هر مفهوم سالمت از دامنياخ هدر دو ده

و  يسانت  يهاا  هيا باا اتااا باه نظر    فقطتوان  ينم گريبرخوردار شده است که د

، اکناون  يناوذر  هديبه عق. ن آن پرداختييا تبيف يک به تعريو کالس يقرارداد

مورد  ياسيس يو زت يشناخت ، هامعهيشناخت روان يا دهيصورت پد سالمت به

ک موضاوع  ي هبه منزل فقطقرار دارد، نه  يو انتقاد يپردازان اهتماع هيتوهه نظر

 ياز ساو . يپزشاا  ها مربوط باه زاوز  يافراد  يمربوط به امور شخصي اختصاص

آن  هق درباار يا و تحق يبررسا  يز بارا يا ن يفرعا  يمطالعات هن زوزيگر، چنديد

سالمت کاه   يشناس سالمت و هامعه يشناس وهود آمده است، از همله روان به

اند و خاود   را در سطح خرد و کالن به خود اختصاص داده يا قات گستردهيتحق

 (2. )اند درآمده يمستقل يقاتيو تحق يمطالعات يها ز به صورت رشتهين

 

 روش
 شاود،  ح داده ماي يهابرمااس توضا   يارد نظار يرو يديم کليمفاه ابتدا

آن باه   يژه قرائت هابرماسيو هامعه به يانتقاد يها ميها، الگوها و پارادا هينظر

را يا ز ؛شاود  داده ماي  يسالمت بساط و تسار   هدر زوز يمشخص يها نمونه

 هباا زاوز   يريهابرماس ربط و مناسابت چشامگ   يها هياز آرا و نظر ياريبس

ا يا  يت، کان  ارتبااط  يا م عقالنيسپس، با اساتفاده از مفااه   .دنسالمت دار

م با بحث ساالمت،  ين مفاهيارتباط ا و ست و نظاميز تقابل ههان ،يا مفاهمه

کاه از نظار   د هابرماس را بر موضوعات و مسائل مربوط به سالمت يآرا و عقا

و پاساخ   يدارند، بررس ير قدرتمنديق هستند و تأثيمسائل قابل تحق يتجرب

ت يا خاود اهم  يچرا افراد باه ساالمت  ناه ياول ا :شود رعنوان مييدو سؤال ز

مارتبط باا زاوزه ساالمت      يها ها و برنامه ناه چرا رسانهيدهند؟ و دوم ا ينم

 يو مقوله ساالمت را بارا  د نسالمت مردم بگذار ير مثبت رويتأث اند نتوانسته

 د؟نت کنياهم يافراد دارا

 هابرماس يشه انتقاديواژگان اند ديکل: بخش اول
 يا ا مفاهمااهياا يکاان  ارتباااط»، «(public sphere) يزااوزه عمااوم»

(communicative Action) » ست و نظاام يز ههان»و (Lifeworld and System) »

وناد باا   يرماس دانست کاه در پ شه هابيم در اندين مفاهيتر يديتوان کل يرا م

 .بخشند ياو نظم م ياسيشه سيگر به انديادي

 

 يحوزه عموم
بود که در  يعموم هدر زوز يتحول ساختارن کتاب هابرماس ينخست

 باه  تر هم  يپ که است يا دواژهيکل يعموم زوزه. منتشر شد 1692سال 

 يقلمارو  ،آن از او منظاور  .اسات  هابرماس پرداخته و ساخته اما ؛رفته کار 

 را آن بر تسلط قصد اي شود وارد آن به دينبا منطقاً اخالقاً و دولت که است

او زاوزه  .است گريادي با ها روابط انسان عرصه ،يعموم زوزه. باشد داشته

هاا و اطالعاات    دگاهيا ان ديا دادوستد و ب يبرا يا مثابه شباه را به يعموم

 يدر وهله اول قلمرو يممنظور ما از زوزه عمو»: ديگو يکند و م يف ميتعر

تواناد شاال    يما  يه به افاار عموميشب يزيماست که در آن چ ياز زندگ

. ن شده اسات يشهروندان تضم يتمام ين قلمرو برايبه ا يدسترس. رديبگ

 ياره عماوم يند تا پيآ يگردهم م يکه در آن افراد خصوص ييوگو در گفت

ن، يبناابرا (3)« .رديا گ يشاال ما   ياز زاوزه عماوم   يرا شال دهند، بخش

گاردهم   ين است که اشاخاصِ خصوصا  يا يزوزه عموم يژگين ويتر مهم

 ين فضايدر ا. به بحث بپردازند يشوند تا درخصوص عالئق عموم يهمع م

 يژگا يو. اسات « برتر»ن يو بنابرا« استدالالت بهتر»بحث آنچه مهم است 

 است که در آن يمراوده و دادوستد اهتماع ينوع ،يگر زوزه عموميمهم د

 يهاا  يناابرابر . ندارناد  يتا يچنادان اهم  يو اهتمااع  يمنزلتا  يها تفاوت

د داخل پرانتز يبلاه با ؛توان محو کرد يرا نم يو فرهنگ يا اهتماع ياسيس»

 در يمرکز و ياصل عنصر ،«گفتگو»رسد که ين به نظر ميچن( 4)« .قرار داد

 .هابرماس است يعموم زوزه

 

 يکنش ارتباط

 1891در ساال   يکن  ارتبااط  هينظر ينعيهابرماس  ياثر دو هلد

هابرماس شاناخته شاده اسات، در     هياز آنجا که نظر. در آلمان منتشر شد

 . ميکن يبسنده م يح مختصرينجا به توضيا

هابرمااس،   يکن  ارتبااط  هينظر يها از ستون يايبدون شک 

 هدر مجموعا  يارتباط اه کان ينظر. وِبِر است يکن  عقالن هينظر

 اتيا عقالن» گااري بااه نااام   ياس باا مفهاوم مهاام د   هابرم  شهياند

هابرمااس  . شاود  يمرتبط ما »(communicative rationality) يارتبااط

را يا ز. داناد  ينما  ياا ي يت ابازار يا ت را با عقالنيعقالن ،برخالف وبر

است  يتيناظر به عقالن« (Instrumental Rationality) يت ابزاريعقالن»

ا   يا غالبااً مااد    نيل به اهاداف معا  ين ين  ابزار برايکه بر روند گز

ت را در ين نوع عقالنيهابرماس ا. کند يت ميزاکم است و آن را هدا
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 يهاا  تين فعاليدهد که مب يقرارم« يت ارتباطيعقالن»مقابل   نقطه

مااا  يا نااهيزم مفروضااات پااس هشااه و تأماال درباااريمربااوط بااه اند

رسؤال يزما،  ييربنايز يکردن هنجارها برهسته»درخصوص ههان و 

، يکلطاور  باه ( 5. )اسات « ها قرار دادن آنبردن و مناقشه و مذاکره 

ت يا ن عقالنيموهود ب يها شمار تفاوت ين بيکه از ب يا تفاوت عمده

ت يا ن اسات کاه عقالن  يتوان نام برد ا يم يت ابزاريو عقالن يارتباط

به  يت ابزارياما عقالن ؛کند يم يريسوگ« تفاهم»به سمت  يارتباط

 .   دارديراگ« سلطه»

در »: سدينو يم ين کن  ارتباطيين کتاب در تبيهابرماس در ا

سااخن  ي، ماان از کاان  ارتباااطيو اباازار يمقاباال کاان  راهباارد

ق محاسابات  يا کاارگزاران ناه از طر   يهاا  م، آنجا کاه کان   يگو يم

هماهنگ « زصول تفاهم»ق عمل يبلاه از طر ؛تيخودخواهانه موفق

 يکنندگان در وهله اول به ساو  مشارکت يدر کن  ارتباط. شود يم

 يهاا  هاا هادف   کنناد، آن  ينم يريگ خود سمت يفرد يها تيموفق

 يهاا  کنند که بتوانناد نقشاه   يدنبال م يطيخود را تحت شرا يفرد

ت هماهنااگ يف مشااترک از وضااعيتعااار يکاان  خااود را برمبنااا

فهام   يديا که مؤلفه کل« زصول تفاهم»در مورد مفهوم ( 9)«.کنند

ن يا د توهه داشات کاه ماراد از ا   يرود، با يشمار م به يکن  ارتباط

بوده و بنا  يدو طرفه در کن  ارتباط يفهم دن به هميرس ،اصطالم

ان يدن به توافق در ميند رسيفرا ،مراد از آن ،به گفته خودِ هابرماس

درواقاع، کان    (9. )اسات کنناده   ناده و عمال  يفاعالن در مقاام گو 

. ن کار را انجاام دهاد  يواند ات يست ميز تنها در بستر ههان يارتباط

ق يکه به نوبه خود، خود را تنها از طر يست زمانيز ههان»، يعبارت به

و  يط کالما يکند، هم افق شارا  يد ميبازتول يهار يهمع يها کن 

 ( 9)«.دهد ير را شال ميهم منبع تفاس

 استوار اسات و  يکن  ارتباط بر ِهابرماس يعموم هن، زوزيبنابرا

نقا  و  . کناد  يما  اساتفاده « زبان»ابزار  از خود وبهن به زين کن  نيا

. ق دارديتأمل عم يهابرماس ها يکن  ارتباط هيگاه زبان در نظريها

سوژه از سارکوب و سالطه    ييرها يبرا يعنوان محمل او زبان را به(7)

 هين و نظريآست( يگفتار) يکن  کالم هياو از نظر .کند يم ييشناسا

 .کند ياستفاده م يتوان  چامسا
 يتوان  چامسا هينظر يخود را برمبنا يکن  ارتباط هيهابرماس نظر

ان يبه ب( 8. )ط عام اماان فهم متقابل را به اثبات برسانديکند تا شرا يبنام

دستور زبان را  يا هيا قواعد پاي، اصول يتوان  زبان چامسا هينظر»ساده، 

  کان  هيا کناد و نظر  يابنا بشر مشترک اسات کشاف ما    يان تماميکه م

 يو ارتباطات اهتماع يشناس هامعه ههابرماس، آن را در زوز يزبان يارتباط

کوشاد   يما  يتاوان  چامساا   هيا که نظر ين معنا در زاليبد. کند يوارد م

ان يا ب يک زباان بارا  يا  يان آرماان يا گو بالقوه سخن يندهايها و فرا ييتوانا

ط عاام  يهابرماس شارا  يکن  ارتباط هيح را نشان دهد، نظريهمالت صح

« .ساازد  يزبان را آشاار ما  ييق گفتگويفهم متقابل کنشگران از طر يعمل

ک يبه  يل در بُعد زبانيتام يهابرماس برا يکن  ارتباط هيالبته نظر( 6)

 .ن استيآست يکن  کالم هيشود و آن نظر يگر متوسل ميد هينظر

با . پردازد ين مسئله ميبه ا«سم عاميپراگمات»هابرماس در مقاله 

، ههان ينيسازد، ههان ع يز ميپوپر سه ههان را ازهم متماالهام از 

کان    هيا کناد نظر  يساپس تاالش ما   . ياالذهان نيو ههان ب يذهن

 هياانظر(11. )ق دهاادياان سااه ههااان تطبياان را بااا ايآساات يکالماا

 هن نقطا يآسات « (Formal pragmatics) زباانِ  يصاور  يکاربردشناس»

اسات بار    يتنا ه مبيا ن نظريا ا. دهاد  يار ماا قرارما  يدر اخت يمناسب

( الاف : شاود  يقائل ما  ين سه نوع عمل کالمين بيکه آست يزيتما»

ا يا  يانيا ربيکان  غ ( ، ب(locutionary act) يا لفظا يا  يانيا کان  ب 

 يريا تااأثياا يکاان  فرالفظاا ( ،ج(illocutionary act) يرلفظاايغ

(perlocutionary act) »(11)ينده با استفاده از اعماال کالما  يهر گو 

. ديا گو يرا م يزيا زالت چيک وضع يانِ يق بيراز ط يا لفظي يانيب

 يکنش يزينده با گفتن چي، گويانيربيغ يبا استفاده از اعمال کالم

در قالاب اول   ياي ک فعال اهرا يا ق يا دهد، عموماً از طر يرا انجام م

ناده باا اساتفاده از اعماال     يشخص در زمان زال و سرانجام هار گو 

ا يا را در شانونده   يريقات تاأث  يدر زق يريا تاأث يا  يفرالفظ يکالم

 speech)ين سه نوع عمال کالما  يهابرماس ا. کند يجاد ميمخاطب ا

act) يزيا گفاتن چ »: کند يان مير بيز« يها ه کالميتا»را در قالب ،

جاه عمال   يدر نت يزيا جااد چ ي، ايزيا ق گفتن چيعمل کردن از طر

 (9)« .يزيق گفتن چيکردن از طر

 کان  متقابال   يناوع « يکن  ارتباط»ن از نظر هابرماس، يبنابرا

(interaction) رد و در آن يا گ يزبان صاورت ما   يگريانجياست که با م

ک رشاته اهاداف   يا کنناد باا دنباال کاردن      يم يندگان سعيتمام گو

 يالزم بارا  يابناد کاه مبناا   يدسات   يبه توافق يرلفظيا غي يانيربيغ

طاور   کان  را کاه باه    يها آن دسته از برنامه ياهماع يساز هماهنگ

کان   »گار،  يد ياز ساو . ساازد  يشوند، فراهم م يم يريگ يپ يانفراد

جااد  ينده قصد ايک گويکم  دهد که دست يرخ م يز زمانين« يراهبرد

ا يامدها يپ. ا شنوندگان خود داشته باشديبر شنونده  يرات فرالفظيتأث

دهناد کاه    يرخ ما  يزماان » (perlocutionary effects) يرات فرالفظيتأث

جاه،  يت عمال کناد و در نت  يا باه موفق  معطوف يريگ ههتبه نده يگو

کاه ارتبااط    يتحقق اهاداف  يبدل سازد برا يرا به ابزار ياعمال کالم

نااه  يکاالم ا  هخالصا (9)« .مطالب گفته شده دارند يبا معنا يمحتمل

معطاوف باه    يمعطوف به درک است و کن  راهبارد  يکن  ارتباط

 .است يروزيت و پيموفق

را باه پنهاان و آشااار     يبردالزم به ذکر است، هابرماس کن  راه

ا ي يانيربياهداف غ با صرازتنده يکه گو ياز نظر او زمان. کند يم ميقست

ت يا معطاوف باه موفق   يريا گ ههت يبا نوع ،کند يرا دنبال م يرلفظيغ
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کان   »ن ناوع کان  را   يا هابرماس ا. کند نه معطوف به درک يعمل م

ندگان يکه گو يا زمانام. نامد يم« (open strategic action) آشاار يراهبرد

رند، در يرگذار به خدمت بگيا تأثي ياهداف فرالفظ يرا برا ياعمال کالم

« (concealed strategic action) پنهاان  يکن  راهبرد»آن صورت به آن 

توافاق  »ا پنهاان  يآشاار  يدر هر دو مورد کن  راهبرد. شود ياطالق م

( 2)« .ماناد  يم يستفاده باقل مناسب بالايآورِ دال الزام يروين يبالقوه برا

صاورت   يا استعداد و اماان نهفته تنها در کن  ارتباطين توان بالقوه يا

باه   يانيا ربيکاه اعماال غ   يزمان يعنيکند،  يدا ميبه خود پ يتحقق عمل

هابرماس، در بساتر   هديبه عق. قابل نقد بپردازند ياعتبار يها هيان داعيب

 ياعتباار  يها هيداع ها اقاميان يه بفهم ب تمام اعمالِ قابل يکن  ارتباط

و خلاوص   يريپاذ  هيا ا توهيا ، مناسابت  يقابل نقد ناظر به صدق، درست

 يا گونه توانند شنوندگان را به يندگان مي، گويعبارت به (11. )پردازند يم

توانناد در   يرا ميرند، زيآنان را بپذ يک کنند تا اعمال کالميتحر يعقالن

که در مقابل انتقادات شانوندگان   يل مناسبيارائه دال يصورت لزوم، برا

الزم را  يهاا  نيتضام »مقاومت به خرج دهناد،   ياعتبار يها هيه داعيعل

 «.بدهند

 يانيا ربيغ يشتر بر کن  کالميرسد، هابرماس ب ين به نظر ميچن

ارتقاا   ياهتمااع  هيا کند آن را به سطح نظر يکند و تالش م يتمرکز م

تعامل و تفاهم را  يا نهيو زم يزبان طيکند شرا يدر واقع، تالش م. دهد

و آزادِ  يعقالنا  يگفتگو يط آرمانين معنا که او شرايبد. کند يبازساز

کاه از آن تحات عناوان     کناد  يح ما يندگان و شانوندگان را تشار  يگو

 .باارد ينااام ماا« (Ideal Speech Situation) مطلااوب يت کالماايوضااع»

باا   يو عقالنا  نادگان و شانوندگانِ آزاد  يگو ،يتين وضاع يبراساس چن

پردازند  يمعطوف به تفاهم م يگفتگو به تعامل زبان يت هنجارهايرعا

 . ابدي يغلبه م ديگرانت استدالل برتر، بر ينهادر و 

که قواعد  يچامسا يتوان  زبان هيب نظري، هابرماس با ترکيطورکل به

ها مشاترک اسات و آناان را     سوژه يان تماميرد که ميگ يرا فرض م يعام

 يه کان  کالما  يا گر بپردازند، با نظريادي يسازد تا به ارتباط زبان يقادر م

ات خود را اباراز  يهم ن ين کن  کالميها ز ن، که براساس آن سوژهيآست 

 يو زبان يهنجار هنيکنند و هم درون زم يان ميرا ب يقتيکنند، هم زق يم

کناد از   يابناد، تاالش ما   يدست  ياالذهان نيتوانند به تفاهم ب يمشترک م

فراتار رود و کان     يسوژه محور از نوع کانت يفلسفه آگاه يها تيحدودم

 . کند يگذار هيرا پا ياالذهان نيب يزبان

باه ناام    ياز مفهاوم  يکان  ارتبااط   هيا ن نظرييهابرماس در روند تب

قارار  « نظام»ن مفهوم را در برابر مفهوم يرد و ايگ يبهره م« ستيز ههان»

 . ميپرداز يو مفهوم من ديح ايدر ادامه به توض. دهد يم

 

 نظامست و يز جهان
 عرصاه  و ياهتمااع  مشترک يزندگ عرصه يمعنا به ستيز ههان

 از  يپا  زند، يم رقم ها انسان ههان در را ما ستيز که نحوه ها دان 

 هادف  .اسات  شاده  مطارم نيز آلفردشوتز  و هوسرل آثار در هابرماس

. باود  يبشار  تهسا يز تجربه و هامعه علم، رابطه از يديهد درک ها آن

 يمعاان  خاساتگاه  يفرانافاورت  متفاار  نيا ا يبارا   سات يز ههان (11)

 رواباط  و اسات  يشخصا  تيا هو و ياهتماع يها يهمبستگ ،يفرهنگ

 يتفااهم  و يارتبااط  عمال  معنا، ههان ،يهنجار يساختارها ن،ينماد

 يالگوهاا  از يانباان » سات يز ههاان  در. دهاد  يم ليتشا را آن يمبنا

 (12)« .شود يم يسازمانده ،ينزبا يطرز به ،يريتفس

 يشارو يپ عرصاه  ست ابتادا يز ههان دواژهيکل نييتب در هابرماس

 ميتقس يعموم عرصه و يخصوص بخ  عرصه دو به را هامعه در بشر

و « نظاام »دو عرصاه متفااوت از دو واژه   نيا ا دنينام يبرا او .کند يم

 هماان  ايا  سات يز ههاان » او نظار  از. کند يم استفاده« ستيز ههان»

 و[ تيا هو ديشاا ]ت يشخصا  فرهناگ،  تيا فعال ، عرصهيعموم عرصه

 و اقتصااد  است،يهمچون س يعناصر بر نظام اهاين زال است، هامعه

ت ابازاري اسات کاه    يا ند عقالنيهمان فرانظام،  .است استوار خانواده

 يا هيا زاو از.ر کارده اساات يست را تسخيز اي از ههان هاي عمده زوزه

 و دولات  يايا دن را و نظاام  ماردم  يايدن را ستيز ههان توان يم گريد

و « پاول »هابرمااس   کاه  ستين دليل يب .دينام ثروت و قدرت اصحاب

 ناه يزم نيا در ا او (9)« .کند يم قلمداد نظام ياصل را عناصر« قدرت»

 يهاا  کن  نديفرا در که است ييمعنا افق آن ستيز ههان»: ديگو يم

 کان   هار  در ناه يزم پاس  صاورت  باه  اکنون گرفته و  شال يارتباط

 از بخا   سات آن يز ههاان  تر، روشن عبارت به .کند يم عمل يارتباط

 يها زوزه يتمام ،يانتقاد تيعقالن تيمحور با که است يعموم عرصه

 سابک  و ماد  ورزش، ،يعماوم  افاار رسوم، و آداب هنر، مذهب، علم،

 (9)« .رديگ يبرم در را يزندگ

سات باراي انتقاااد از  يز ن نظام و ههانيز بين از تمايهابرماس همچن

کنااد کااه در عصاار  ياسااتدالل ماا هامعاااه معاصااار اساااتفاده کااارده و

ساات در دروننظاام   يز از ههاان يعيهاي وسا شرفته، زوزهيداري پ هيسرما

از . ستم اقتصادي و نظامِ قدرت بازسازي شده استيل و برزسب سيمستح

ن  د، کان  معقاول و ابازاري، زاوزه کا     يا هد يد او درهوامع صانعت يد

ت ابزاري، يبر محاسبات عقالن يو اعمال متا را درخود هضم کرده يارتباط

 يت فعلا ياو زاصل وضاع  .دهاد يل ميهاي افراد را تشا بخ  اعظم کن 

ات يا ازدسات رفااتن معنااا، تزلاازل هو    »سات را  يز سلطه نظام بر ههان

در (6)« .کناد  يهامعه قلمداد م يگونگ و شئ يگانگيهنجاري، ب ي،بيهمعا

رو، نگرش  نياز ا. نگرد يم« نظام»ار به رشد ي، هابرماس با سوءظن بسواقع

نااه  ين ايدر ع» يعني: د و تزلزل وبر را در خود داردياو به نظام همان ترد

د بالقوه ياما در آن تهد ؛نديب يآورد م يرا که با خود م يآن و منافع يريناگز

 يت ارتبااط يو عقالن يست، کن  ارتباطيز ههان ياپارچگيهم نسبت به 

کان    هيا ن اسااس، هابرمااس در نظر  يبارهم ( 13)« .دهاد  يص ميتشخ
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آورده  يرو ياهتماع يزپردا هينظر يتر برا يقيافت تلفيک رهيبه  يارتباط

 يهاا  تر و خرده نظاام  گسترده يست و نظام اهتماعيز ان ههانياو م. است

ت يعقالن و يت نظام اهتماعيان عقالنيم»،يعبارت به. شود يز قائل ميآن تما

مساتلزم   يت اهتمااع يا که عقالن يدر زال. شود يز قائل ميست تمايز ههان

ست مساتلزم روا  يز ت ههانيک نظام هنجاربخ  است، عقالني ينهادمند

بار   يمبتنا  يهاا  ت توافاق ياست که تحت هادا  يمتقابل يها داشتن کن 

  ييهاا  ر توافاق يتاأث  م تحات يرمساتق يا غيا م يبلاه مستق ؛ستنديهنجارها ن

ن، يبناابرا (14)« .ناد يآ يدسات ما   باه  يکه از رهگذر تفاهم ارتباط ندهست

گر باه  يااد يها آزادانه با  ن است که انسانايست مستلزم يز ت ههانيعقالن

ن توافاق دسات   يا باه ا  يخاره يروهاير نيتأث اه تحتاينرسند، نه بتوافق 

ن استدالل ين دو سطح به ايان ايز قائل شدن ميهابرماس پس از تما. ابندي

ت به صاورت متعاادل در هار دو    يد که در ههان معاصر، عقالنرآو يم يرو

شده  يست عقالنيز تر از ههان عيسر يرا نظام اهتماعيز ،سطح رشد نارده

 يعقالنا  يک نظاام اهتمااع  ي يرگيست تحت چيز جه، ههانيدر نت. است

روزاناه دچاار فقار شاده و      ين وضع، زنادگ يبر اثر هم. شده درآمده است

 (14)« .ه گشته استيما ي  بيازپ  يب ستيز ههان»

 

 ها افتهيل يتحل: بخش دوم
د هابرماس را ين بخ  ما آرا و عقايا با توهه به مبازث مطرم شده در

مساائل قابال    يبر موضوعات و مسائل مربوط به سالمت که از نظار تجربا  

که  يو به سؤاالت ميکن يم يدارند، بررس ير قدرتمنديق هستند و تأثيتحق

 . ميده يم، پاسخ ميدا مقاله مطرم کرددر ابت

مقولاه   هدرباار   ق رساانه يکه از طر يآموزش يها با توهه به برنامه چرا

توهاه هساتند؟    يشود، مردم به سالمت خود همچنان ب يسالمت پخ  م

فا کند؟ رسانه يا يخوب  چرا رسانه نتوانسته نق  خود را در زوزه سالمت به

ا يا ست شده اسات؟ آ يز ره شدن ههانچگونه باعث مستعم يو زبان پزشا

ر گذاشاته  يثأبرخورد پزشاان و شاهروندان تا   ين مستعمره شدن بر رويا

دارد؟  يگااه يچاه ها  ياست؟ در گفتمان سالمت در رسانه کن  ارتبااط 

 ست؟ينق  دولت در گفتمان سالمت چ

 

 ستيز زبان رسانه و مستعمره شدن جهان
اساتفاده از زباان باا     رسانه باا . ن عنصر رسانه، زبان استيتر مهم

مورد نظار   ييمقصد نها يشنوندگان به سو هت آگاهانه و ناآگاهانيهدا

ا يا زبان رسانه آگاهاناه  . کند يف شده کمک ميو خاص به ارتباط تحر

شاود کاه    يآورد و باعث م يناآگاهانه شنونده را تحت کنترل خود درم

رچوب در چا يعنيهدفمند  يکن  عقالن درک شنونده در درون نظامِ

 .ل شوديهذب و مستح يزبان فن

ل باه سارکوب و   يا تما يجه، زبانِ رسانه موهب توسعه و زفظ ناوع يدر نت

گارفتنِ   از آن مساتلزم قادرت   ياي زدا ست و مستعمرهيز کردن ههان  مستعمره

سات شاده   يز باعث مستعمره شادن ههاان   ي، زبان فنيعبارت به. شنونده است

م يداشاته باشا   يمؤثرتر هم رسانيبتوانناه يا ين مشال و برايزل ا يبرا. است

رساد،   ين به نظر ميچن. ميست برگردانيز را به زبان ههان يم زبان فنيد بتوانيبا

ن يهمچن .ب استيکامل از صحنه غاطور  بهست يز امروزه در رسانه، زبانِ ههان

اناد کاه    درآماده  يالعاده قدرتمناد  فوق يصورت نظام تخصص ها به امروزه رسانه

 هکنند کاه آنهاا را از زاوز    ياداره م يا گونه ها را به تيط و موقعيشرا از ياريبس

د يا تاوان مناساب و مف   يکنند که از آنجا ما  يمنتقل م ييها  خارج و به يعموم

که  يت محدودِ هدفمندا ابزارين، عقالنيبنابرا. ديف را به چال  کشيبودن تعار

. پاردازد  يست ميز به مستعمره کردن ههان ،طره دارديس يتخصص يها بر نظام

ل بااه درک ياان يهااا و ساابک تعاماال ارتباااط  هااا و دغدغااه جااه، ارزشيدر نت

کاه   يزيا شوند و درعوض برخوردها، رفتارها و چ يست کنار گذاشته ميز ههان

ف يا و تعر يياز هاناب کاارورزانِ متخصاص شناساا     شود يت محسوب ميموفق

 .شوند يم

 

 ست يز و مستعمره شدن جهان يزبان پزشک
باا موضاوع    ييهاا  برناماه  ،شاود  يکه از رسانه پخ  ما  ييها برنامهاز  ياي

اما نتوانساتند مقولاه    ؛دارند ياديناه مخاطب زيها با ا ن برنامهيا. سالمت است

 ي، چارا رساانه نتوانساته تعاامل    يعبارت به. ت کننديمردم با اهم يسالمت را برا

ن يا ل مهام آن ا يا ماران برقرار کناد؟ از دال يب ين پزشاان و شهروندان و زتيب

و  سات شاده  يز باعاث مساتعمره شادن ههاان     ياست که خاود زباان پزشاا   

 .است« يکن  راهبرد»در برابر « يکن  ارتباط» ي، در زبان پزشايعبارت به

کان   »و « هدفمناد  يکن  عقالنا »ن يز هابرماس بينجا از تمايدر ا

ه است ک يو ابزار يفن يتيمورد نخست، عقالن. ميکن ياستفاده م« يارتباط

ماورد  . و در بازار وهاود دارد  يرفاه يها مانند نظام ياهتماع يها در نظام

. ل باه تفااهم اسات   يا اسات کاه هادف آن ن    ياز تعامل زباان  يدوم، شال

 يهاا  آن نظاام  يد که طيد يا روشيوه يد در شيت را بايپارادوکس عقالن»

و  يکاه در آن تعامال اهتمااع   )ست يز به مستعمره کردن ههان ياهتماع

 يکاه دارا  يتا يپردازناد، باا عقالن   يم( شوند يد ميت وبازتوليفرهنگ زما

 (15)« .است يرات مثبت و منفيها و تأث يژگيو

آن  يکاه طا   ييهاا  ل راهيا د، به دليآ يهور درم يل با پزشاين تحليا

ست عمل يز مستعمره شدن ههان هصورت عامل واسط  به يتخصص پزشا

که به کماک آن خاود را    يان  رسمبا اتاا به د يتخصص پزشا. کند يم

 يدارد، عزت و ازترام اهتماع يعرضه م« هدفمند يکن  عقالن»عنوان  به

ساهم   يرا پزشاا يا دارد، ز يدر پ يج مثبتين امر نتايا( 2. )کند يکسب م

 يمنفا  يامدهايزال پ نيدر ع. کند يفا ميا ين منافع عموميدر تأم يمهم

مشاروع هلاوه دادن    يبرا ين  رسماستفاده از دا که آن؛دارد،  يز در پين

در ههان با تنااق  هماراه اسات،     يگاه پزشايها. است منافع قدرتمندان

  از زد به زال هامعه سودمند است و به يه که بين داعيل ايقاً به دليدق

متأخر  هتيمدرن يها  يگرا مند کردن در نظام يا ل که نق  عمدهين دليا
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ل به سمت ارتباط يتما يشرفته نوعيپ يارد هياما در نظام سرما ؛کند يفا ميا

و  يدائماً بر اثر دساتاار  يعموم همناقش. مند وهود دارد نظام هف شديتحر

 يساگ يف و کژديقدرتمند، دستخوش تحر يها ف اذهان و نفوذ رسانهيتحر

منجار   يني  بادب يو افزا يأس و ناکامين روند ممان است به يا. شود يم

. رنديگ يمتخصصان قرارم هطريت سلطه و سها تح که مناقشه يشود، در زال

شارفته باه ظهاور    يو پ يعال هتيگفتمان در مدرن يات فنيمطالبات و مقتض

ماردم   هفهام تاود   هانجامد که فراتر از قاو   يم ياينولوژيترم يها يازمندين

کنند که قادر به  يمحدود و منحصر م يهستند و مناقشه را به کسان يعاد

زااال،   نيدر هماا. رفتااه شااده هسااتند يپذ ياسااتفاده از واژگااان فناا 

شوند تاا   يست متوسل ميز گذاران به زبان ههان استيمداران و س استيس

ت بخشند ضمن آناه از ابداع و ابتاار يشتر مشروعيب يمندساز روند نظام به

امادها و  يبرگرداندن پ يده برايچيد، مبهم و پيو مرموزِ هد يسِر يابزارها

( 2. )مانناد  يبه درون کل هامعه غافال نما  خود  يها ياستگذاريتبعاتِ س

ن اهازه را يا يمربوط به آن به پزشا يد و فناوريک هديعنوان مثال، ژنت به

نه يشه در اعماق بدن به کندوکاو و معاي  از همياند و خواهند داد تا ب داده

را در نظارت  يآن را دارند که نق  پزشا يها توانمند انين هريا. بپردازند

ک يا د از علام ژنت يدر هر صورت ما با.   دهنديبر افراد افزا يو فن ياسيس

هاا و   باه درون بادن   ينيتر نگااه باال   قيد که در زال رسوخ هرچه عميهد

آن افاراد و   يم که طيبپرداز ييها راه يو به بررس ميهماعات است فراتر رو

 . پردازند يم يعلم يها انين هريها به تعامل با ا گروه

 يبارا  يزبان هابرماس تناساب روشان   يصور ين کاربردشناسيهمچن

طرفادار   يخيرا پزشاان به لحاا  تاار  يز ،مار دارديب -  پزشک يبرخوردها

من پزشک هساتم، مان بهتار    »ناه يمثل ا. اند آشاار بوده يکن  راهبرد

در . ستيگر چندان قابل قبول نين نوع کن  در زال زاضر ديا« .دانم يم

ده يپنهان، فا يکن  راهبرد هماس دربارل هابريل شده، تحلين بسترِ تعديا

ا يا ب آگاهاناه  ياست نه تنها شامل فر ين مفهوميا دارد و يو کاربرد خاص

مار يواداشتن ب يبرا يپزشا يکه پزشک از اصطالزات فن ير، مثل زمانيتدب

کند؛ بلااه   يدنده استفاده م کيخلق و  مار کجيت بيا هلب رضايبه اطاعت 

ز هست، مثال  يف منظم نيدستخوش تحر همفاهما يب ناآگاهانه يشامل فر

اسات   ين کن  راهبرديدانند که ا يکدام نم چيمار هيکه پزشک و ب يزمان

مند  ف نظاميدستخوش تحر همفهوم مفاهم. يکه غلبه دارد نه کن  ارتباط

معطوف به کساب   يريگ ههت يماران با نوعيا بياماان آن را که پزشاان 

ت و از يميزال، همراه با خلوص و صام  نيعل به درک و در يت، نه نيموفق

 . دارد يز منظور ميت عمل کنند نيزسن ن يرو

ت يا ا کن  معطاوف باه موفق  ي يکن  راهبرد ين، زبان پزشايبنابرا

وه را به خدمت ين شيکنند ا ياستفاده م يکه از زبان پزشا يپزشاان. است

 ييمقصاد نهاا   يماران به سويب ها ناآگاهانيآگاهانه « تِيهدا»رند، با يگ يم

 يزباان پزشاا  . کنناد  يف شده کمک ميتحر همورد نظر و خاص به مفاهم

ا يا که پزشک آگاهانه  يزمان. داند يبرتر م يعيرا بر نگرش طب ينگرش علم

ن امار  يآورد، ا يا کنترل خود درميمار را تحت سلطه يناآگاهانه برخورد با ب

ماار را در درون  يدارد کاه درک خاود ب   ير را در پين تأثيمشخص ا طور به

، هاذب و  يفنا  يدر چاارچوب پزشاا   يعنا يهدفمند  ينظام کن  عقالن

 يموهب توسعه و زفاظ ناوع   يدر مجموع، زبان پزشا. کند يل ميمستح

و روناد   ست شده اسات يز ههان ل به سرکوب و مستعمره کردن زبانيتما

مستلزم قدرت گارفتن   ،از آن ييزدا ست و مستعمرهيز شدن ههان يعقالن

 . است ماريب

، يمؤثر و انساان  يدرمان پزشا يست برايز ت زبان ههانياهمدر مجموع، 

ده گارفتن آن  يا دل پزشاان به نايرسد، به همان اندازه که تما يبه نظر م يهيبد

تواند  يم يناه زبان پزشايآنچه مهم است ا.کند يم يهيبد يبه نفع زبان پزشا

درآورد، آن هام باه    خاود  هطريسات را تحات سالطه و سا    يز کامالً زبان ههان

ماار هار   يکه در آن پزشاک و ب  يطيو در شرا يساز از مستعمره يزاک يا وهيش

 يکاار راضا   هجا يناد عمال و نت  يکنناد و از فرا  يت عمل ميزسن ن يدو از رو

مناد   ف نظاام يا دساتخوش تحر  هن، برداشت هابرماس از مفاهما يبنابرا. هستند

 .ارائه کند ييها يحات و روشنگريط توضيگونه شرا نيتواند در ا يم

 
 سالمت هدربار يرتخصصيدانش غ

اناداز   باعاث چشام  يسات و فقادان کان  ارتباط   يز مستعمره شدن ههان

رمتخصصاان  يکه مردم به غ ييتا ها، به مسئله سالمت شده است يرتخصصيغ

رمتخصصاان  يغ هان عاما يدر م.کنند ين زوزه توهه ميشتر از متخصصان در ايب

خاود   يشخصا  هکه از قِبَل تجرب« و مهارت يبرگخ»نده بابت ياعتماد فزا ينوع

 يعمااوم ينيانگر باادبيااب ين اماار تازاادوديااا.کننااد، وهااود دارد يکسااب ماا

 يبارا  يکه بساتر مهما  است « يا و مهارت زرفه يخبرگ» هدربار يتر گسترده

 .نده خواهد بوديسالمت افراد در آ هق و پژوه  درباريتحق

ر دستور زبان ييتغ ،کننده است که امروزه نگران اي مسئلهن راستا، يدر ا

که هابرماس « يدستور زبان اشاال زندگ»ک وهه از ي. است ياشاال زندگ

ر دانا  و  ييا مناسابات در زاال تغ  » کند عبارت است از، يبه آن اشاره م

و متخصصاان   يا همان شهروندان عااد ي« رمتخصصيغ»ن افراد يقدرت ب

کاه باه    يدانشاگاه  ا  يصازب مدارک و مدارج علم يا وکارشناسان زرفه

آنچاه  (2)« .اناد  متأخر درآماده  يدار هيبارز سرما هصيا خصي يژگيصورت و

بااهم   يا نااه کارشناساان و متخصصاان زرفاه    يمردم روشن است ا يبرا

و کارشناسانه، همواره محل مناقشاه و   يدان  تخصص. اختالف نظر دارند

 هباه منزلا  ناده  يفزا يا گوناه  ز بهيو متخصصان و کارشناسان ن استد يترد

روند که موهب  ياست و قدرت به شمار ميس ياينفک دنيو ال يبخ  اصل

 . شود يآنان م يها يت داوريفيبه ک يظن افاار عموم و سوء يبدگمان

 يهاا  باه ساالمت در رساانه    يرتخصصا ياناداز غ  ن چشام يا امروزه نمونه ا

 يرهاا تر، تاالييتاو  مانناد هاا   اروبالگيها و م نستاگرام، وبالگيا: مثل ياهتماع

از راه دور در زااوزه ساالمت، هاازء   يهاا  شاانيايهاا و اپل  روم ا چااتيا گفتگاو  

ن روزها به شدت مورد استفاده کااربران  يهستند که ا ييها ها و رسانه رسان اميپ
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در زاوزه ساالمت    ياهتمااع  يها ن رسانهيکه از استفاده از ا ييا ياست و نگران

. ن فضا پُار اسات  يدر ا يهعل ن است که اطالعات متناق  و اخباريوهود دارد ا

 يم بارا يمهم نباشند، شااهد هسات   يليکه ممان است خ ين موضوعاتيهمچن

 ياديا ابااره برهساته و ساؤاالت ز   يکنند، به  يت مين فضا فعاليکه در ا يکسان

هستند که در زال انتشاار اسات و    يد و متخصصان نگران مطالبيآ يوهود م به

ن نمونااه آن يبهتاار. زه نباشاادن زااويااا يهااا اماااان دارد از طاارف متخصااص

 . کرونا است يماريب هن دربارارمتخصصينظر غ ،زاضر درزال

دغدغاه   يمتضامن ناوع   يرتخصصيا غيانه ين،مفهوم دان  عاميبنابرا

ن مفهاوم باه   يا ا. رمتخصص اسات يو غ يافراد عام يذهن يها دگاهيبابت د

و ع يماذکور در پاساخ باه وقاا     يهاا  دگاهيا دارد کاه در آن د اشاره  يروش

و  داده د قارار يا ت را ماورد تهد يا رند کاه امن يگ يشال م يات خاصيتجرب

برند،  يکه افراد در آن به سر م يکنند و به کمک اوضاع و ازوال يف ميتضع

سروکار و بابت « يدستور زبان اشاال زندگ»ن مفهوم با يا. رنديگ يشال م

 يط ماديات در شرايو صور ز يرا اشاال زندگيو دغدغه دارد؛ ز يآن نگران

ها  از دغدغه يريانه تعبيگر، دان  عاميان ديبه ب. شه دارنديروزمره ر يزندگ

 ياسات، ولا   يعموم يا افتن عرصهيست که درصدد يز ههان يها يو نگران

دولت و  يعني« نظام» ياصل يرويدو ن هد گستردييو تأ ييغالباً مورد شناسا

 .رديگ ينم اقتصاد قرار

و اختالف  يگانگيبروز ب هجيدر نت يتخصصريکه دان  غ ين، زمانيبنابرا

 هافتا ي  ساازمان  يهاا    هناب  يدايا ا پيا ست يز ن نظام و ههانيده بيعق

 يمعضاالت  هتفار درباار  يبرا يديهد يها ها و راه وهيمعارض سربرآورد، ش

طره و انحصاار  ي، تحات سا  يطاور سانت   ف آنهاا باه  يکند که تعر يفراهم م

 .قرار دارد يا متخصصان زرفه

 

 ستيز درمستعمره شدن جهان ييگرا فنقش مصر
رو باه رشاد    ييگرا ست،مصرفيز ل مستعمره شدنِ ههانيگر دالياز د

 ييزدا تخصص يمردم به مسئله سالمت و زت يتوهه ياست که منجر به ب

 ياي ، چرايعباارت  باه  .و اعتماد نداشتن به پزشااان شاده اسات    ياز پزشا

 :گونه برشمرد نيتوان ا يخود را م يافراد به سالمت يتياهم يب

شود  ياغلب اظهارم .روبه رشد وکاه  اعتماد به پزشاان ييگرا مصرف .1

نابسامان و » يدار هيبه سرما« افتهي سازمان» يدار هيکه انتقال از سرما

رخ  1671و دهاه   1691دهاه   يها که در خالل سال« ختهيلجام گس

بااه « ييدگرايااتول»د از ياار کااانون تأکييااتغ يداد، تجساام نااوع 

 يهامعه معاصار اعضاا  »شود که  يگفته م. ه استبود« ييراگ مصرف»

کننده  عنوان مصرف تشان بهيو ظرف ييعمد برزسب توانا طور بهخود را 

و از آنجاا کاه   ( 19)« .دکنناده يرد و ناه در مقاام تول  يگ يبه خدمت م

 يا گوناه  دکننده بر آن است تاا باه  يافته زول نق  تولي سامان يزندگ

افته زول نق  ي سامان ين زندگي، بنابراشودد من م و قاعدهيهنجار تنظ

در  (17. )مناد شاود   م و قاعدهيد بدون هنجارها، تنظيکننده با مصرف

است و  يهامعه مصرف ين استعاره برايتر عام« دکردنيخر»ان، ين ميا

کنندگان در  ن باورند، مصرفيبر ا ياريطورکه در زال زاضر بس همان

ل باه گشات زدن و   يا نابسامان تماخته و يلجام گس يدار هينظام سرما

ا و يا خود را به منظور از يها و خواسته« اليام»د کردن دارند تا يخر

د کاردنِ  يا باه عاالوه، گشات زدن و خر   . بهبود سالمت برآورده کنند

در « يا زرفاه »ناده عاالوه بار بخا      يطاور فزا  کننادگان باه   مصرف

ن يا اجاه درک  يدر نت.دهد يرخ م« يا انهيعام»و « يمردم» يها بخ 

 يد کاردن بارا  يا ، از هملاه خر ياي گرا است که مصارف  يناته ضرور

قرار دارد و به آن  يدار هيسرما يها وند تنگاتنگ با هه يدر پ سالمت

ست يز مستعمره کردن ههان يبرا ين منبع مناسبيبنابرا ،وابسته است

، در زاال  ياي گرا يمشاتر  و ياي گرا ن، مصرفيهمچن. رود يبه شمار م

 يبرا يديل به نظامِ دولت گره خورده است و تهدطور معمو  زاضر به

 ( 18. )شود يمحسوب م يشهروند

گاه پزشااان در نسال قبال    يناظر به افت و تنزل شأن و ها ،ييگرا مصرف .2

. دا کاارديااپ يشااتريشااتاب و ساارعت ب 1661 هاساات و در خااالل دهاا

، در صاورت  «ياي زدا تخصاص »و « کاردن  زهيپرولتار»مربوط به  يها بحث

تاز   (2. )ن کاه  عازت و ازتارام هساتند   يبر ا يافراط، گواه و يرو ادهيز

ر يه ساا يار شاب ين معناسات کاه پزشااان بسا    يد ايمؤ« کردن زهيپرولتار»

اند که فاقد اساتقالل   رانده شده يسان د کارخانهينظام تول کارگران، به درون

ز بر مناسابات در زاال   ين« ييزدا تخصص»ناً تز يقي. و مهارت، هر دو است

ه بار آن اسات کاه    ين فرضيا. ورزد يد ميماران تأکين پزشاان و بير بييتغ

  يو افازا  يشاتر دانا  و کاربسات پزشاا    يشدن هرچه ب يروند عقالن»

ف اقتادار  يموهب تضاع  ،يماريدرخصوص سالمت و ب يرتخصصيدان  غ

. ر سؤال رفتن انحصار آن بر دان  مربوط به ساالمت شاد  يو به ز يپزشا

متخصصاان و   هالت پدرسااالران يتماا  هدرباار  ين، افااار عماوم  يعالوه بر ا

 .دارد يموضع انتقاد يا کارشناسان زرفه

اسات  يرعامداناه س يرات عامداناه و غ يد باه تاأث  يا با ييگرا از تبعات مصرف .3

باازار  » يماار، و بازشادن پاا   يپزشاک ا ب   يسالمت دولات در برخوردهاا  

 1661در ساال   يبه بخ  خدمات بهداشات ملا  « شبه بازار»ا ي« يداخل

درخادمات   يباه خصوصا   ير در موازناه از بخا  عماوم   ييتغ. شاره کردا

 يکنند کاه گرچاه نقا  دولات بارا      يد مين ناته تأکيبر ا يبهداشت مل

اسات   يمنطقا  باشاد،  ماي کنناده   نياي و تع ياتيز يخدمات بهداشت مل

 يعنا يد از تدارکات است، يهد هويانگر شيب يخدمات بهداشت مل»م ييبگو

بات و تدارکات در يترت هن مجموعيشده و ا يازارتدارکات از هانب دولت ب

ر يمصارف تاأث   هارائه آن و تجربا  همراقبت سالمت، نحو يمناسبات اهتماع

 ياي ابزارگرا هطريطِ سا ين شارا يا د بتاوان گفات در ا  يشاا (16)« .گذاشتند

شاده   يد که خود فرزند خلف دولت باازار يهد ييگرا تيريرمسئولِ مديغ

 . روند يبه شمار م« يقربان»ک ههت ياست، پزشاان از 

و  يدر مراقبات بهداشات   ياي گرا ن، زرکت باه سامت مصارف   يهمچن .4
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 ؛باهم دارند يايوند نزديپ ياز پزشاان در برخورد پزشا ييزدا تيمرکز

مااران  يک شادن باه ب  يا نزد ياما دور شدن از پزشاان لزوماً به معناا 

ک رشااته يااساابب ظهااور  ياايگرا ، مصاارفيعبااارت بااه(2. )سااتين

د در يشا. شود يگر ميد يت شماريم و تقويد و تحايهد يها يتقارن يب

ران ي  مديبا قدرت در زال افزا ييوندهايتوان پ ين هاست که ميهم

خادمات   يريا گ ميو تصم يدر بخ  تدارک و عرضه خدمات بهداشت

 يو لفظا  يران با اساتفاده از زباان فنا   يرا مديز.برقرار کردرا  يبهداشت

کنناد در   يما  يران ساع يمد. شوند يمب آگاهانه و ناآگاهانه يباعث فر

ر را ين تاأث يخود، ا يها ز استدالليآم کردن سرشت تناق  ن پنهانيع

ن مسئله کاه  يا. کنند وارد مناقشه شوند يبگذارند که تالش م يها به

دادناد سابب    يب ما يها ازتماالً خود را فر گونه استدالل نيران با ايمد

ران از يرا ماد يا ز. رديقرار گ موضع آنان در کانون توهه يثبات يشد تا ب

 . کنند ياستفاده م يدر کن  راهبرد يزبان فن

نظاام و   هجه گرفت، تقابال دوگانا  يتوان نت يبراساس آنچه گفته شد م

از     يشدنِ ب يند عقالنيمربوط به فرا يها دگاهيستِ هابرماس و ديز ههان

 يسات، چاارچوب مناساب   يز   از زد ههانيشدن ب  زد نظام و مستعمره

. رديا گ يما  يساالمت در آن هاا   يهاا  ينابرابر هيکه نظر خواهد کردارائه 

تاوان   يسالمت را ما  يها ين است که نابرابريه مذکور اي، فرضيطور کل به

 يمِ رفتارهايرمستقيامدها و تبعات غيپ همعقول و موهه، به منزل يا گونه به

ن يا ر اد. ر کارد يدار تفسا  هيان سارما ينخبگان قدرت، متأثر از مجر ياعضا

ز ياارا دولاات نياادارد، ز يان، دولاات در مسااتعمره شاادن نقاا  مااؤثرياام

، دولت شهروندان را به يعبارت به. کند ياستحاله م يشهروندان را به مشتر

پاساخگو   يقاانون  هشاد  تيکند که در برابر قدرت تثب يل ميتبد يانيمشتر

مورد »ان باعنوان يل شهروندان به مشترين روندِ تبديهابرماس از ا. هستند

 هزاوز  ين مساتعمره شادن رو  يا ا.کناد  ياد ما ي« مستعمره شدن ييالگو

 يف هابرمااس از زاوزه عماوم   يبا توهه به تعر. گذارد ير ميهم تأث يعموم

  ي  و گسترش نق  دولت و رشاد و افازا  يامروزه با افزا: توان گفت يم

و  يگروها  يهاا  م و رشاد رساانه  يعظا  يق و منافع خصوصيها، عال دغدغه

. ف شاده اسات  يشاتر تضاع  يت، روز باه روز ب يا ، اصل عموميارتباط همع

در گذشاته مطبوعاات،   »ورزد کاه گرچاه    يد مين ناته تأکيهابرماس بر ا

افاراد   يناد تعقال و خاردورز   يتوانساتند نقا  واساطه را در فرا    يم فقط

گردهم همع شده بودند، برعهاده   يو علن ي، که به صورت عموميخصوص

ق يا و اساتدالل تنهاا از طر   يا خردورزي ن تعقليدر زال زاضر، ا. رنديبگ

ن يکه ا( 1)« .شال گرفته است يل ارتباط همعيو وسا يگروه يها رسانه

 ين، زوزه عماوم يبنابرا. شود يم يخود باعث مستعمره شدن زوزه عموم

رو، امروزه  نياز ا. ، سرکوب شده استيبا مستعمره شدن توسط عقل ابزار

هاا و   که در آن دولات  مواهه هستيم يا شده يدستاار يعموم هما با زوز

ن يتاأم  يمادرن آن بارا   يت در معناا يا بزرگ از مفهوم عموم يها شرکت

 . کنند  يخود استفاده م يبرا يد همگانييتأ ينوع

 يريگ جهينت
 بلاااه  ؛سات يک عمل گفتاري ني فقط د نظر هابرماسورم يکن  ارتباط

خاود   يکن  ارتبااط  هيهابرماس، در نظر. هامعه است ينياي براي بازآفر وهيش

ف باا  يا تحر باشد که در آن کنشگران بتوانند بادون  يم اي جاد هامعهيدنبال ا به

بار اساتدالل و منطاق     يمبتن فقطن ارتباط يا کهگر ارتباط داشته باشند يهمد

، او دوبااره  يعباارت  باه . در آن مداخلااه نانااد   يالزاما  گونه اهبار و چيباشد و ه

ه را در يا نظر انيا هابرمااس ا. اء کرديع کن  ازن نويرا با طرم ا يزوزه عموم

ت يا که نااظر باه سالطه عقالن   « ستيز استعمار ههان»براي  يزل مقام ارائه راه

ن روناد  يا باشد، مطرم کرد و نشاان داد کاه ا   يست ميز بر ههان ابزاري و نظام

ه ين قضا يزل ا داري شده و تنها راه هيسرما هاي متعادد در هامعاه باعث بحران

ق يا ن طريا است تاا از ا  نهفتاه «نظام»از چنگ استعمار  «ستيز ههان» ييرها

 يآزاداناه عقالناا  يتوافق ارتباط يعنيوه مناسب خود يست بتواند به شيز ههان

و تقابال   يکان  ارتبااط   هيا م کاه چگوناه نظر  يا نشان دادن راستا، يدر ا. شود

ات کشاف مناساب   يبارا  يدبخ  خاصا يد نويا تمهيست و نظام، ابزار يز ههان

گر مانند يد يو اساس ين طور موضوعات محوريطور عام و هم مار بهيا ب پزشک

 يهاا  دهيا ن پديهمچن. است ماريب -  به مخاطره افتادن اعتماد در تعامل پزشک

شادن   ياز عقالنا  ييهاا  هنباه  ياي گرا و مصارف  ياي گرا يچاون مشاتر   يکالن

نادها  ين فرايا ا يزت. شوند يست محسوب ميز مستعمره شدن ههان/ ينشيگز

ماار  ياا ب   ف تعامال و ارتبااط پزشاک   يبه تحر[ ييگرا و مصرف ييگرا يمشتر]

ت يا زسن ن ين تعامل و ارتباط از رويناه هر دو در اايشوند، با وهود  يمنجر م

 يهابرماسا  هم پاروژ يم نشان دها يکرد يسع. کنند ميت متقابل عمل يو با رضا

بالقوه توانمند  يبزاردرخصوص مراقبت سالمت، ا يريگ ميتصم هل درباريبا تحل

« يدئولوژيا ا»مندِ  نظام يها فيها و تحر يسگيآشاارکردن کژد يبرا يو انتقاد

کاردن    فاراهم  ،دهاد و هادف اساتفاده از آن    يباه ماا ما   « کااذب  يآگااه »ا ي

 جااد شاده در ارتبااط از هاناب    يا يهاا  فيا تحر هدربار يآگاه يبرا ييها نهيزم

 يم که چگوناه قرائات هابرماسا   يادن، نشان ديهمچن. قدرتمند است يها گروه

ع يا موهاود در توز  يهاا  يتقاارن  يو با  يم نابرابريدهد که بتوان ين اماان را ميا

ن يا ر و تحاول در ا ييالبته تغ. ميکن يابيمار را ارزيقدرت در مناسبات پزشک و ب

 .کالن قرار دارد يشناخت مناسبات در گرو تحوالت هامعه

رسانه در زوزه سالمت  يها اضر برنامهدر زال زن مسئله اشاره شد که يبه ا

 . ارتباط با شهروندان يبرا يريغ پزشاان بوده است تا مسيتبل يبرا يشتر عامليب

کارد کاه    يبناد  گونه صورت نيتوان ا يت موارد طرم شده را ميدر نها

عموم  يتوهه يق رسانه در زوزه سالمت و به تبع آن بيتوف عدم يل اصليدل

شادن   يشدن نظام و عقالن ين عقالنيازنِ موهود ببه سالمت خود، نبود تو

 . مين مشال را زل کنيم ايتوان يو تنها به مدد گفتگو م ست استيز ههان

و  يبناد  اسات در هماع   ين مقالاه تالشا  يا شاود ا  ميد يان تأکيدر پا

مساتقل،   يپژوهشا  يطارم مسائله و هاا    يمنابع موهود برا يساز مرتب

 يهاا  از رساانه  يمطالعاات  يهاا  نمونهو با  يروشمند و مفصل به زبان فارس

 .است ي، همچنان خاليرانيا
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A Critical Approach to the Discourse of "Health" in the Media: Based on Habermas' 

Critical-Social Theories 
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Abstract 
Background: In the last two decades, the concept of health has gained such a wide range of applications that it can no 

longer be defined or explained solely on the basis of traditional, conventional or classical theories.Health is now one of 

the areas of interest in the interdisciplinary field.One of these areas is media and health, because the media can be 

effective in making the audience smarter and trying to change the behavior of citizens in the field of health.This article 

tries to address the quality of the success of this issue [media and health] with a critical-social approach and Habermas 

theory.The theory of communication and dual interaction between the universe and the Habermas system has been used 

to answer the main question of the article namely: "Has the media been useful in the improvement of health of citizens?" 

Methods: First, the key concepts of Habermas' theoretical approach were explained; Then, using Habermas concepts and 

ideas, health issues  that are empirically researchable and have a strong impact are identified, and  research questions are 

answered. 
Results: In fact, research in the field of health indicates the special role and importance of this field in the continuation of 

individual and social life of the human race. On the one hand, these researches have established a very wide tendency 

towards cooperation and integration with behavioral sciences and biomedicine, and on the other hand, they show 

closeness and symmetry with critical social sciences, social theory and cultural criticism. 

Conclusion: According to Habermas, one of the most important reasons for citizens' disregard of health and the failure of 

the media in this regard is the lack of balance between rationalization of the system and rationalization of the world and 

the use of strategic action instead of communication. The imbalance has also led to de-specialization, jeopardizing trust in 

physician-patient interaction, and major phenomena such as customer orientation and consumerism. 
 
Keywords: Health Education, Social Media, Social Theory 
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