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Abstract 

 

Purpose: This study examines one of the factors leading to the transformation of public libraries into a 

social center. It explores how public libraries could become a place for frequent and daily visit for citizens 

to interact, receive information, and develop knowledge. 

Method: The literature of social functions of public libraries and the literature of Public Sphere as 

proposed by Jürgen Habermas was reviewed. To ensure thoroughness of the review, citation chain 

technique was used, i.e. each relevant items retrieved was also checked for its citations. If the cited item 

was not found in databases, it was searched by title and the author name. 
Findings: Public Sphere perspective in libraries can be realized in a way that legitimizes social issues and 

affairs. A public sphere framework can  demonstrate their values and socio-political status. They can offer 

three areas of discourse, namely, governance and management, legitimation, and commons in the public 

sphere, as such to establish a two-way communication between the library and the community. The public 

sphere perspective in libraries can focus on how to manage and establish the legitimacy of public libraries 

through socially equitable means. A public sphere framework may provide an effective way to express the 

political and social value of public libraries. Public libraries can offer three areas of public discourse. The 
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three areas connect the library to their community.  Review showed that research in the area could be 

divided into two thematic categories. The first one examine how libraries function as public sphere 

infrastructure, the other one examines public libraries. If we expect the library to continue to maintain an 

actual community, and to attract the community in the time of pervasiveness of social media, it must 

develop the ability to penetrate the heart of people's lives. As a necessary component for their survival. 

Conclusion: Before public libraries become part of the public sphere, research should be conducted to 

develop a single model.  An operational model is needed then for navigating to proceed. To turn the 

library to a place for daily use and a place for citizens to meet each other and communicate.  

Keywords: Social Function, Public Libraries, Public Sphere, Community Center, Jürgen Habermas  
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 33-2: 0011(، تابستان 3) 23داری و سازماندهی اطالعات، فصلنامه مطالعات ملی کتاب 
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 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

 

 

 

 

 مقاله مروری

 

های عمومی از منظر حوزه عمومی یورگن هابرماس بازاندیشی در کارکرد کتابخانه

 

1هزاد یشهناز خادم   

 2یمحمدرضا شکار    

 3عبدالرضا نواح 

 4یهاشم لیاسماع 

  5یرستم یمنصور کوه 
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 چکیده

 

های  که کتابخانههدف این پژوهش است، این اجتماعی مراکز های عمومی به  روی تبدیل کتابخانه پیش عوامل شناسایی ف:هد

دائم و روزمره و محلی   ه عنوان مکانی برای استفاده بهعمومی یورگن هابرماس،   حوزه   بر اساس نظریهتوانند  میعمومی چگونه 

 تبدیل شوند. گوناگونهای  ظهارنظر و کسب اطالعات و معلومات در زمینهن با یکدیگر، اونداشهر مالقاتبرای 

های عمومی،  متون مربوط به کارکردهای اجتماعی کتابخانهانجام شد.  تحلیلیای و با رویکردی  روش کتابخانه این مطالعه به روش:

اطمینان از انجام برای و مفهوم، مرور شد. و ارتباط بین این دعمومی   های عمومی و حوزه کتابخانه  مطالعات موجود در حیطه

های مرتبط، و بارگیری و  این معنا که پس از بازیابی پژوهش  جویی شد، به استنادی نیز بهره  هجوی دقیق، از تکنیک زنجیرو جست
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تی بازیابی نشده بودند، با های اطالعا پایگاه ها، با مراجعه به فهرست منابع هر مقاله، چنانچه مآخذی بنا به هر دلیلی در آن  مطالعه

 .شدجستجوی عنوان مقاله و نام پژوهشگر)ان( جستجو، بازیابی و بررسی 

های عادالنه  بخشی به مسائل و امور اجتماعی، و از راه مشروعیت   واند بر نحوهت  ها می انداز حوزه عمومی در کتابخانه چشم ها: یافته

ها و جایگاه سیاسی و اجتماعی این  عنوان روشی مؤثر برای بیان ارزش بهقادر است ه عمومی، یک چارچوب حوزمحقق شود. 

و  بخشی، اشتراکات شامل حاکمیت، مشروعیتگفتمانی   ه توانند سه عرصه های عمومی می کتابخانهها استفاده شود.  کتابخانه

. سویه بین کتابخانه و جامعه برقرار نمایدارتباطی دوبود که  ها قادر خواهند . این عرصهرا نمایش دهنددر حوزه عمومی  یکپارچگی

ادبیاتی که چگونگی  (0موضوعی تقسیم کرد    توان به دو دسته را می ههای مربوط دهد که پژوهش شده نشان می مرور مطالعات انجام

را یک حوزه عمومی مومی های ع تابخانهادبیاتی که ک (3 اند؛ را بررسی کردهعنوان زیرساخت حوزه عمومی  ها به عملکرد کتابخانه

مشکالت و معضالت زندگی، همچنان بتواند  ،های اجتماعی اگر انتظار داشته باشیم که کتابخانه در هیاهوی نفوذ شبکه سنجیده،

رورش دهد، تا بالقوه را به خود جذب کند، باید توانایی نفوذ به بطن زندگی مردم را در خود پ  ه بالفعل را حفظ، و جامعه  ه جامعه

 .را جزئی الزم برای بقای خود بدانند جامعه

صورت عملیاتی و کاربردی، با کاربست نظریه حوزه  های عمومی به ها، الزم است قبل از اینکه کتابخانه بر اساس یافته گیری: نتیجه

د و به یک ت متمرکزی انجام شولحاظ نظری و پژوهشی، مطالعا ازعمومی یورگن هابرماس به مراکز اجتماعی تبدیل شوند، نخست 

های  آمده یک مدل عملیاتی ارائه شود تا در نهایت، کتابخانه دست ت، سپس بر اساس آنچه که بهالگوی واحد و مشترک دست یاف

ده، و همچنین برقراری ارتباط، تبادل عقی شهروندان با یکدیگر مالقاتروزمره و محلی برای  ،دائم  ه برای استفاده مکانیعمومی به 

 گوناگون تبدیل شوند.های  در زمینهو دانش معلومات  ،کسب اطالعات ،اظهارنظر ی اطالعات،گذار به اشتراک

 های عمومی، حوزه عمومی، مرکز اجتماعی، یورگن هابرماس کارکرد اجتماعی، کتابخانه ها: کلیدواژه

 

 این مقاله:  استناد به 

(. بازاندیشی در کارکرد 0011منصور ) ،رستمی کوهی ؛ماعیلاس ،هاشمی ؛الرضابدع ،نواح ؛محمدرضا ،شکاری ؛شهناز ،زاده خادمی

-2(، 3) 23 ،فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات. های عمومی از منظر حوزه عمومی یورگن هابرماس کتابخانه
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0011تابستان  (،3) 23ی کتابداری و سازماندهی اطالعات، العات ملفصلنامه مط 7  

 مقدمه
های عمومی،  های اخیر، در ادبیات کتابخانه طی سال

موضوعات و مسائل جدیدی در قالب اصطالحاتی مانند 

(، Black & Muddiman, 1997) 0کتابدار اجتماعی

ای  ( و خدمات کتابخانهMcCabe, 2001) 3کتابدار مدنی

 Pateman) 2ای نیازمحور مبتنی بر نیاز یا خدمات کتابخانه

& Vincent, 2010 است.  شده  ( مطرح و به بحث گذاشته

های عمومی در  از سوی دیگر، مشارکت و حضور در کتابخانه

های  نند: مقابله با محرومیتهایی ما با رویکرد اجتماع،

 ;Birdi, Wilson & Cocker, 2008اجتماعی )

Vincent, 2009( ترویج دموکراسی ،)Kranich, 2005 ،)

 0و فرهنگیو مشارکت در سرمایه اجتماعی، انسانی 

(Goulding, 2009; Hart, 2007 نیز صورت گرفته )

این اصطالحات و مفاهیم، به کارکرد اجتماعی   است. همه

عمومی مربوط است. در واقع این مباحث، مبتنی   یک کتابخانه

تبع  به عه به وجود آمده، وبر تغییراتی است که امروزه در جام

های عمومی برای  بقا و سازگاری با جامعه،  آن، کتابخانه

اند که خود را با کاربران دارای نیازهای متغیر و رو به  ملزم

 سو کنند. افزایش هماهنگ و هم

ها، وظایف،  های عمومی و نقش امروزه مفهوم کتابخانه

 خدمات و کارکردهای آن دستخوش تغییر شده است.

بداران باید این واقعیت را تشخیص دهند و ها و کتا کتابخانه

بپذیرند که نماد کتابخانه دیگر فقط کتاب چاپی نیست، حتی 

اطالعات هم نیست! نماد کتابخانه باید تسهیل در مشارکت و 

شدن  ایجاد تعامل با کاربر و نیاز او، در یک کالم اجتماعی

اگر انتظار (. McKenzie, 2010عمومی باشد )  کتابخانه

های اجتماعی  داشته باشیم که کتابخانه در هیاهوی نفوذ شبکه

بالفعل   و مشکالت و معضالت زندگی، همچنان بتواند جامعه

بالقوه را به خود جذب کند، باید توانایی    را حفظ، و جامعه

، تا جامعه نفوذ به بطن زندگی مردم را در خود پرورش دهد

  (0230زوارقی )تعبیر  بهزم برای بقای خود بدانند. را جز ال

های عمومی نشان  مرور متون منتشرشده در زمینه کتابخانه

                                                           
1
. community librarianship 

2
. civic librarianship 

3
. needs based library service 

4
. contributing to social, human & cultural capital 

ترین  یکی از اصلی "هدف و کارکرد اجتماعی"دهد  می

 های آن بوده است. هدف

اسیت کیه    5شناسیی، حیوزه عمیومی    یکی از مفاهیم جامعه

هیییا و کارکردهیییای اجتمیییاعی    جنبیییهبیییه یکیییی از  

اعتقییاد یییورگن   پییردازد. بییه  هییای عمییومی مییی  کتابخانییه

هییای عمییومی، در فضییایی   ، حییوزه یییا حییوزه 6هابرمییاس

  وگییو دربییاره شییود کییه در آن تعقییل و گفییت تشییکیل مییی

، ص 0230)نیییوذری، مسیییائل عمیییومی صیییورت گییییرد 

هیا   صیراحت از کتابخانیه   اه بیه البته هابرماس هیچگی . (064

بییرد  عمییومی نییام نمییی   عنییوان حییوزه و جزئیییات آن بییه

(Widdersheim & Koizumi, 2016 امییییا ،)

میییزان   هییای عمییومی بییه   رسییالت اجتمییاعی کتابخانییه  

هیای   حیوزه  عنیوان  بیه هیا   ای به نقیش و کیارکرد آن   فزاینده

 ,Koizumi & Larsenسیت ) ط بیوده ا عمیومی میرتب  

2019; Audunson at al. 2020  بییا توجییه بییه .)

هیایی   هیایی کیه مکیان    هیا، و توانمنیدی   هیا، قابلییت   ویژگی

هییایی کییه  هییای عمییومی دارنیید و نقییش  ماننیید کتابخانییه

محلییی خییود بییر    جتمییاع و بییرای جامعییهتواننیید در ا مییی

هیییای گونیییاگونی تیییاکنون   عهیییده بگیرنییید، پیییژوهش 

هیای عمیومی ییا     حیوزه  عنیوان  بیه های عمیومی را   کتابخانه

انییید  آن پیشییینهاد و معرفیییی کیییرده   حیییامی و پشیییتبیان

(Williamson, 2000; McCook, 2003, 

2004; Buschman, 2003, 2005; 

Andersen & Skouvig, 2006; Newman, 

2007; Leckie & Buschman, 2007; 

Rothbauer, 2007; Aabo, Audunson, & 

Varheim, 2010  ) 

اند که  هایی معرفی شده های عمومی همواره مکان کتابخانه

یت، سن، جنسیت، ی افراد جامعه، فارغ از نژاد، مل  برای همه

مذهب، زبان، معلولیت، طبقه اقتصادی و وضعیت اشتغال و 

است  دسترس بوده  طور یکسان قابل  سطح تحصیالت، به

های عمومی نیز قلمروهایی هستند که  ه(. حوز0233ایفال، )

تمامی شهروندان، بدون درنظرگرفتن سن، جنسیت و ... 

بتوانند گرد یکدیگر جمع شوند، و با رویکردی انتقادی، به 

                                                           
5
. public sphere 

6
. Jurgen Habermas 
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 های عمومی از منظر حوزه عمومی یورگن هابرماس بازاندیشی در کارکرد کتابخانه زاده و همکاران: خادمی

 

های خود  ها و اندیشه ها و بیان دیدگاه بحث و تبادل ایده

های عمومی  بپردازند. در واقع، جوامعی که در آن، کتابخانه

های عمومی یا حامی و پشتیبان آن  ترین حوزه یکی از مهم

ساالرند که خرد جمعی، تصمیم دولت  مردم  هستند، جوامعی

 کند.  و حاکمیت را تعیین می

های  های عمومی از حوزه جوامعی که در آنها  کتابخانه

هایی فاقد فضاهای عمومی و  کنند مکان عمومی حمایت نمی

هایی که امکان  شوند. مکان های مالقات محسوب می محل

سختی یا با فشار  وگوهای غیررسمی در آن به دیدارها و گفت

گیرد. حال آنکه تحقق این امر، و  و اضطرار صورت می

های  تواند یکی از نقش های عمومی، می پشتیبانی از حوزه

 های عمومی محسوب شود.  اجتماعی کتابخانه

های  بخانهبا توجه به مطالبی که بیان شد، و نظر به اهمیت کتا

عمومی در بافت زندگی مردم جامعه و تأثیر و تأثرات حاصل 

از آن، و تغییر نیازهای کاربران، لزوم حفظ و جذب مشتریان 

بیشتر و رسیدن به هدف غایی خود، الزم است تا 

های عمومی با بازاندیشی در کارکرد خود با کاربست  کتابخانه

 یل شوند. عمومی، به مراکز اجتماعی تبد  نظریه حوزه

 ورگنی یحوزه عموم هینظر  واسطه هحاضر ب ی مطالعه

 یها کتابخانه لیتبد یرویش از عوامل پی کیهابرماس، 

از  یکی یدر واقع، به بررس ،یکز اجتماعابه مر یعموم

طی این . پردازد یم یعموم یها کتابخانه یاجتماع یها نقش

پژوهش با مرور متون موجود، به این پرسش پاسخ داده 

 عنوان بهتوانند  های عمومی چگونه می خواهد شد که کتابخانه

دائم، روزمره و محلی برای مالقات   مکانی برای استفاده

شهروندان با یکدیگر، و اظهارنظر، کسب اطالعات و 

های گوناگون تبدیل شوند. نظریه حوزه  معلومات در زمینه

می، هایی مانند سپهر عمو عمومی که در زبان فارسی با واژه

شده است،  قلمرو عمومی و گستره همگانی نیز به آن پرداخته 

شناسی، به تبدیل  جامعه  از جمله نظریاتی است که در حیطه

های مالقات،  ها، به مکان هایی عمومی مانند کتابخانه مکان

ها و اذهان گوناگون، و  نظر، برخورد اندیشه بحث، تبادل

 ورزند. دهی به اجتماع تأکید می شکل

گانه زندگی،  های سه از بیان روش این مطالعه، حوزه پس

گیری آن، ارتباط حوزه  تعریف حوزه عمومی و روند شکل

هایش در  های عمومی و عرصه عمومی با کتابخانه

روی  های پیش شود سپس چالش های عمومی بیان می کتابخانه

های مرتبط با این بحث بیان خواهد  آن و مرور متون و پیشینه

 شد.

  روش

مرور  ای با رویکرد تحلیلی  به روش کتابخانه این مطالعه به

های مختلف مربوط به کارکردهای  مطالعات و پژوهش

است. مطالعات  های عمومی پرداخته  اجتماعی کتابخانه

های عمومی و  های عمومی و حوزه کتابخانه  موجود در حیطه

طور خاص بررسی شد. منبع  ارتباط بین این دو مفهوم به

های  وجوی عمیق در پایگاه آوری متون، جست صلی جمعا

انسانی،  ایران، پورتال جامع علوم اطالعاتی فارسی مانند مگ

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه گنج، مجالت 

های اطالعاتی غیرفارسی  تخصصی نور و سیویلیکا؛ و پایگاه

، 0کو، ابس2اسکالر ، گوگل3دایرکت ، ساینس0مانند امرالد

وجو در  بود. جست 4پدیا و ویکی 6بوک ، گوگل5پروکوئست

هایی مانند حوزه عمومی، حوزه  های فارسی با کلیدواژه پایگاه

خصوصی، حوزه دولتی، قلمرو عمومی، گستره عمومی، سپهر 

عمومی، نظریه انتقادی، یورگن هابرماس انجام شد. جستجو 

لفی مانند های مخت های غیرفارسی با کلیدواژه در پایگاه
public sphere ،critical theory ،democratic 

theory ،Jürgen Habermas،public library, 

private sphere ،government sphere  .انجام شد

  وجوی دقیق، از تکنیک زنجیره برای اطمینان از انجام جست

معنا که پس از بازیابی  بهره بردیم، به این  3استنادی

ها، با مراجعه به  آن  ط، و بارگیری و مطالعههای مرتب پژوهش

فهرست منابع هر مقاله، چنانچه مآخذی بنا به هر دلیلی در 

                                                           
1
. Emerald 

2
. ScienceDirect 

3
. Google Scholar 

4
. Ebsco 

5
. ProQuest 

6
. Google Books 

7
. Wikipedia 

8
. Citation Chain 
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بودند، با جستجوی عنوان  های اطالعاتی بازیابی نشده پایگاه

 وجو، بازیابی و بررسی شد. مقاله و نام پژوهشگر )ان( جست

 گانه زندگی های سه حوزه
زیر تقسیم   توان به سه حوزه ا میاز دیدگاه هابرماس، جامعه ر

 کرد:

: حوزه خصوصی بخشی خاص از 0خصوصی  . حوزه0

ای از اقتدار  زندگی اجتماعی است که در آن افراد از درجه

برخوردارند، و مداخالت دولت یا سایر نهادها مانع از این 

های جامعه  شود. این حوزه از بقیه افراد و سازمان اقتدار نمی

هایی از حوزه خصوصی، خانواده و خانه  جداست. نمونه

 (.Habermas, 1989است )

عمومی: قلمرویی است که در آن افراد گردهم   . حوزه3

تدریج  دهد. این افراد به را شکل می« عموم»آیند و  می

خود   تحت کنترل دولت را زیر سیطره  توانند حوزه می

دولت را به چالش بکشند. در حوزه عمومی  درآورده و اقتدار

توان با صاحبان قدرت وارد بحث و منازعه شد. ابزار  می

سیاسی، ابزاری جدید و   های اصلی حوزه عمومی در منازعه

عمومی از خرد جمعی   تاریخی، یعنی استفاده  بدون سابقه

عبارت بهتر، افراد در  (. به52، ص 0232هابرماس، است )

عمومی، از طریق مفاهمه و استدالل بر مبنای آزادی و   حوزه

آگاهیِ تعاملی و دو سویه و در شرایطی برابر و به دور از 

ای از رفتارها، مواضع و  هرگونه فشار، به تولید مجموعه

پردازند. این رفتارها و اقدامات قادر است تا  ها می گیری جهت

مردم هماهنگ   ولتی را با خواست و ارادههای د گیری تصمیم

 (.301، ص 0232هابرماس، نماید )

: این حوزه، قدرت عمومی حکومت، 3دولتی  . حوزه2

مقابل حوزه عمومی است   قدرت غالبِ دولت، و نقطه

 (.0235هابرماس، )

                                                           
1
. private sphere 

2
. state sphere 

 
گانه زندگی از دیدگاه هابرماس و ارتباط  های سه حوزه-0شکل 

 (Van Krieken, 2016)ها  بین آن

  

گانه زندگی را از دیدگاه های سه توان حوزه می 0در شکل 

عنوان  هابرماس مشاهده نمود. در این تصویر حوزه عمومی به

حوزه خصوصی )یا مردم( و حوزه   ند دهندهواسط و پیو

 کند. دولتی )یا قدرت حاکم( عمل می

 پیدایش، زوال و احیای مجدد حوزه عمومی

آن را باید   حوزه عمومی، مفهومی تاریخی است که ریشه  ایده

(. از Melton, 2001: 4وجو کرد ) جست 2پابلیک  در واژه

از  Melton( 7-6 :2001)برماس و به نقل از دیدگاه ها

هایی  معنای فعالیت« عمومی»اول قرن شانزدهم به بعد،   نیمه

شد، در  را پیدا کرد که به دولت مرتبط بود یا از آن اقتباس می

ها یا اموری اطالق  ها، مکان به فعالیت« خصوصی»که  حالی

 دولت جدا بود.   شد که از حیطه می

ویژه ظهور و تکامل  تحوالت بسیار، به  رفته، و در نتیجه رفته

داری، اشراف مستقل  ها و ظهور نظام سرمایه ملت-دولت

محلی وابسته به زمین، قدرت خود را از دست دادند و قدرت 

در دربار پادشاه متمرکز شد. در این مرحله، دربار به قلمرو 

های مربوط به امور  ر آن فعالیتخصوصی شاه تبدیل شد که د

 (. Melton, 2001: 1گرفت ) عمومی هم صورت می

عمومی وارد   وگو در حوزه با گذشت زمان، موضوعات گفت

 0421تا  0631های   سیاست شد. این روند بین  دهه  عرصه

ی ادامه یافت. همراه با ظهور نشریاتی که محتوای انتقاد

وگوی  داشتند، حوزه عمومیِ در حال گسترش، وارد گفت

  ای بودند که عامه شد. در واقع، این نشریات آیینه عمومی 

جدید یا همان مردمان عادیِ تغییریافته با روحیات و رفتار نو، 

                                                           
3
. Public 
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 های عمومی از منظر حوزه عمومی یورگن هابرماس بازاندیشی در کارکرد کتابخانه زاده و همکاران: خادمی

 

ها،  به داوری انتقادی  محتوای آن  با خواندن و بحث درباره

حال، حوزه  (. با این 0231سیدعلوی، پرداخت ) خود می

کم رو به افول نهاد. فروپاشی  عمومی در طی قرون گذشته، کم

دلیل  دخالت دولت در امور خصوصی و  حوزه عمومی به

هالوب، شدن جامعه در درون دولت صورت گرفت ) جذب

 (.33، ص 0245

(1989 )Habermas های جمعی  معتقد بود که رسانه

صِرف فرهنگ تبدیل   کننده جدید، مردم را به یک مصرف

گر و اثرگذار را از آنها جدا  کنند، و دیدگاه انتقادی و مطالبه می

ۀ واسط بهمجدد دولت بر مردم   کند. همین امر، و سیطره می

شده، که  صوصیهای جمعی و گروهیِ خ مطبوعات و رسانه

بود؛  آورده   موجبات انحالل حوزه عمومی بورژوازی را فراهم

شد که شهروندان دیگر قادر به اظهار وجود و عرضه  باعث 

 نظر و استدالل در مأل عام نشوند.

های جمعی برای  بعداً هابرماس برداشت خود از نقش رسانه

ری توسعه و ایجاد دموکراسی را تغییر داد. او یک الگوی نظ

لیبرال حوزه عمومی عرضه کرد. هابرماس با  برای دموکراسی 

، د صدد احیای مجدد 0خلق و بسط نظریه کنش ارتباطی

لحاظ  حوزه عمومی برآمد. در اینجا، حوزه عمومی دیگر از 

مکانی مدنظر نیست، بلکه حوزه عمومی در جایی شکل 

ارت عب یا به "آل وضعیت کالمی ایده"گیرد که امکان ایجاد  می

وگوی فارغ از اجبار  یا گفت "وضعیت آرمانی گفتار"دیگر، 

(. طبق این مدل، Habermas, 1996: 360میسر باشد )

هرگونه تصمیم سیاسی باید مورد حمایت و تأیید اکثریت 

 ,Larsenمردم قرار گیرد تا مشروع و قانونی شناخته شود )

2020 .) 

 نهادهای حوزه عمومی
(1962 )Habermas  نخستین نهادهای حوزه عمومی را که

در  3ها فرهنگی با دربار قرار داشت، سالن-در تضادی سیاسی

در آلمان  0در انگلستان، و محافل بحث 2ها خانه فرانسه، قهوه

های ادغام اشرافیت شهری با  نشانه کند. نخستین معرفی می

نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان برجسته )افرادی که تبار 

                                                           
1
. Communicative Action  

2
. Salons 

3
. Coffeehouse 

4
. Tischgesellschaft 

های قرن هجدهم  توان در سالن بورژوایی داشتند( را می

 فرانسه مشاهده کرد.

در بریتانیای کبیر، بر خالف فرانسه، دربار هیچگاه نتوانست 

ای جدید باعث بر شهر تسلط کامل بیابد، اما پدید آمدن نهاده

رغم تفاوتشان،  شد. این نهادها به« شهر»هرچه بیشتر   سیطره

تا  0631های  کارکردهای اجتماعی یکسانی داشتند و بین سال

 ، تبدیل به مراکز نقد شدند.0421

های ادبی دو  در آلمانِ عصر روشنگری، محافل بحث و انجمن

را ایفا های عمومی  نهادهایی بودند که نقش حوزه  مورد از آن

های  خانه های فرانسوی و قهوه کردند. در مقایسه با سالن می

انگلیسی، این محافل، هم فعالیت کمتری داشتند و هم از 

لحاظ تعداد کمتر بودند. هدف اصلی این محافل ایجاد ارتباط  

 نابرابر بود.   و برابری بین افرادِ صاحب منزلت

نگلیسی و در مجموع، نهادهای حوزه عمومی فرانسوی، ا

ها از روابط  آن  . همه0های مشترکی داشتند:  آلمانی، ویژگی

کردند که در آن منزلت افراد  اجتماعی خاصی حمایت می

ها باعث شد  وگو در این حوزه . گفت3اساساً اهمیتی نداشت؛ 

هایی که تا آن روز مورد بحث قرار نگرفته بود موضوع  عرصه

ه طی آن محصوالت . روندی ک2نقد و مباحثه واقع شود؛ 

فرهنگی به کاال تبدیل شدند، عمالً به رشد و گسترش 

 (.63-65، ص 0232هابرماس، تبدیل شدند )« عموم»

ورود مباحث حوزه عمومی به کتابداری، علم 

 های عمومی اطالعات و کتابخانه

مطالعات مربوط به کتابداری و علم اطالعات و حوزه 

 Habermas( 1962)عمومی، پس از انتشار اثر مشهور 

  عمومی: کاوشی در باب جامعه  )دگرگونی ساختاری حوزه

( آغاز، و سپس این مفهوم به دیگر مناطق و 5بورژوازی

است. ارتباط بین حوزه  یافته   کشورهای جهان گسترش

های عمومی(  خاص با کتابخانه طور ها )و به عمومی و کتابخانه

 & Thauerزبان، اثر بار در کتابی آلمانی را برای اولین

Vodosek (1978) از  ای و سپس در مقاله Schuhböck 

های آلمان و  عملکرد اجتماعی کتابخانه  که به (1983)

                                                           
5
 . The Structural Transformation of the Public Sphere: 

An Inquiry into a Category of Bourgeois Society 
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جهانی دوم پرداخته   شده در آن، پس از جنگتحوالت ایجاد

 توان یافت. بود، می

به زبان  Habermas (1989)تا پیش از اینکه کتاب 

دیگری در این زمینه دیده   انگلیسی عرضه شود، هیچ مطالعه

اولین متن  0331های دهه  شود. تا اینکه در نخستین سال نمی

این  بان، این مفاهیم را مورد بررسی قرار داد. به ز انگلیسی

در سال  Greenhalgh, Landry & Worpoleترتیب، 

در کتاب خود، مفهوم حوزه عمومی را به متون علم  0332

 های عمومی وارد کردند. اطالعات و کتابخانه

همچنان مغفول مانده مطالعاتی   این حوزه 0331  تا پایان دهه

 (1995) جز مطالعات تاریخی و نظری نحوی که به بود، به

Webster،(1997) Vestheim ، Emerek & Ørum 

،  به Williamson (1998)دکتری  و رساله ،(1997)

  مرور و با ترجمه  توان اشاره کرد. اما به موارد دیگری نمی

ها و نفوذ آن به  دیگر زبان  به Habermas( 1962)کتاب 

های  سایر مناطق، ارتباطات و مطالعات بیشتری بین کتابخانه 

د شد. تا جایی که در طی دو عمومی و حوزه عمومی ایجا

، پژوهشگران زیادی از 3111گذشته و پس از سال   دهه

های عمومی در  مفهوم حوزه عمومی برای توصیف کتابخانه

 اند.  اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی استفاده کرده

Wiegand (2003) ابداری و کند که در تحقیقات کت بیان می

ها  ها، و بررسی آن علم اطالعات، نقش اجتماعی کتابخانه

های مالقات مورد غفلت  فضاهای اجتماعی و مکان عنوان به

است. تجزیه و تحلیل محتوای مطالعات موجود در  شده   واقع

کند  این نکته را تأیید می 3115تا  0365زمانی   بازه

(Tuomaala, Jarvelin & Vakkari, 2014 با این .)

شناسی و علم  تلفیق مطالعات  جامعه 0331وجود، بعد از دهه  

ای در این زمینه آغاز  رشته های بین اطالعات و انجام پژوهش

مانند  شد. برخی از پژوهشگران علم اطالعات
Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen ( 2000, 

شده   شناسی  مطرح به مفاهیم و رویکردهای جامعه (2007

 روی آوردند. پژوهشگرانی همچون 0بوردیو  توسط پیر

(Area & Pessoa (2012 شده از  مفاهیم گرفته

و  Giddens( 1990)مانند  3درنیتهشناسان متأخر م جامعه

                                                           
1
. Pierre Bourdieu 

2
. sociologists of late modernity 

(2000 )Bauman  ،را  بررسی کردند. از سوی دیگر

بین اطالعات،   به رابطه Braman( 1994)افرادی مانند 

سان آلمانی شنا قدرت و دموکراسی مبتنی بر نظر جامعه

پرداختند. برخی دیگر نیز به  2لومان نیکالس  همچون

های عمومی،  های جدیدی از مباحث جامعه و کتابخانه مقوله

های  (، اقلیتAudunson, 1999) 0مانند تغییرات محیطی

دولت بر توسعه (، تأثیر Hansson, 2011) 5ملی

و   (Kann- Christensen, 2011)های عمومی  کتابخانه

( تکیه Evjen, 2015شهری )  ها و توسعه ساختمان کتابخانه

 اند. کرده

   ها مانند مطالعه ویکم، تعدادی از پژوهش از ابتدای قرن بیست

(Varheim, 2008) در رابطه 6از مفهوم سرمایه اجتماعی ،

های دارای پتانسیل  مکان عنوان بهها  با نقش کتابخانه

اند. برخی دیگر، به موضوع  استفاده کرده 4سازی اجتماع

هایی با پتانسیل دموکراتیک  عنوان مکان ها به کتابخانه

های  اند از: مفهوم مکان رتهای دیگر عبا اند. نمونه پرداخته

(، کتابخانه عمومی Audunson, 2005) 3مالقات صمیمانه

(، Aabø & Audunson, 2012) 3یک مکان عنوان به

 01یک مکان برای مردم عنوان بههای عمومی  کتابخانه

(Klinenberg, 2018کتابخانه ،)  عنوان بههای عمومی 

 & Jochumsen, Rasmussenهای مالقات ) مکان

Skot-Hansen, 2012عنوان  های عمومی به (، کتابخانه

 Oldenburg, 1989; Audunson at) 00های سوم مکان

al. 202003های برخورد اجتماعی (، مکان (Wiegand, 

( و مفاهیم فضای عمومی و گفتمان عمومی در 2015

 (.Alstad & Curry, 2003) 02های عمومی کتابخانه

ویکم، با توجه به تغییر نقش  با ورود به قرن بیست

های عمومی و انجام برخی مطالعات تازه در سایر  کتابخانه

                                                           
3
 Niklas Luhman 

4
. environmental change 

5
. national minorities 

6
. Social capital 

7
. building communities 

8
. low intensive meeting places 

9
. public library as a place  

10
. Palaces for the People 

11
 . Third Places 

12
 . places of sociable encounter 

13
 . public space & public discourse 
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کشورهای جهان و نفوذ این مفهوم به انبوه مطالعات 

پژوهشگران، نیاز اجتماعی به تحقیق در مورد حوزه عمومی، 

دلیل وضعیت ناپایدار، نامشخص و مضطرب جامعه در  به

دی و فناورانه در سراسر رخدادهای سیاسی، اقتصا  نتیجه

 ;Crespy, 2013جهان، گسترش و توسعه یافت )

Felicetti, 2016.) 

ای عمل  واسطه عنوان بههای عمومی  به این ترتیب، کتابخانه

 کنند که شهروندان را به مباحث مسائل اجتماعی و سیاسی می

(. Buschman, 2003: 120-121کنند ) متصل می

(2004, 2003: 188-193 )McCook  دریافت که

های  مکان عنوان بههای عمومی از طریق نقش خود  کتابخانه

کنند. همچنین  یبانی میمالقات، از حوزه عمومی پشت

را  0مشترک  توانند نگرانی و دغدغه های عمومی می کتابخانه

 در جامعه ایجاد کنند.

های عمومی قادرند تا از طریق تعامل شهروندان با  کتابخانه

های مدنی، از حوزه عمومی حمایت کنند.  کارکنان و آموزش

(2010 )Aabo, Audunson & Varheim  نیز تأکید

 عنوان بههای عمومی، در نقش خود  کردند که کتابخانه

کنند و چنین  های مالقات، از حوزه عمومی حمایت می مکان

های سوم و محل اجتماعاتِ  عنوان مکان نیست که فقط به

(. از Leckie & Hopkins, 2002: 327صرف باشند )

های عمومی از یک  کتابخانه Morrison( 2010)دیدگاه 

ها و منافع  کنند که در آن ارزش حوزه عمومی حمایت می

شوند. از سوی دیگر،  شهروندان به حقوق دولتی تبدیل می

(2015: 70 )Richards, Wiegand & Dalbello  و

(2006: 7 )Black & Hoare های تاریخی  در بررسی

های عمومی، اظهار داشتند که  خود از تحوالت کتابخانه

های حوزه عمومی  های عمومی بخشی از زیرساخت کتابخانه

 دهد. جوامع مدرن را تشکیل می

 مروری بر متون
 های عمومی و حوزه طور خاص کتابخانه مطالعاتی که به

 اند: عمومی را بررسی کرده

                                                           
1
. common concern 

(2005 )Audunson مداران،  در پژوهشی دیدگاه سیاست

نمایندگان شوراهای محلی و تعدادی از کتابداران را نسبت به 

های عمومی بررسی کرد، وی به این نتیجه رسید که  کتابخانه

الزم را در  های عمومی هستند که اطالعات این کتابخانه

دهد. کتابداران  زندگی روزمره در اختیار کاربران قرار می

مرکزی برای ارتقای برابری و دموکراسی  عنوان بهکتابخانه را 

محل  عنوان بهدر اولویت قرار دادند، اما نقش کتابخانه 

رنگ بود. به این معنا که  برگزاری اجتماعات بسیار کم

اند  خوبی نتوانسته ، هنوز بههای عمومیِ مورد مطالعه کتابخانه

 نقش یک حوزه عمومی را در جامعه ایفا کنند.

انجام شد،   Goulding (2009)ای که توسط  در مطالعه

محلی برای امانت یا  عنوان بهتنها   های عمومی نه کتابخانه

ها و حتی محلی برای دسترسی به مطالب  خواندن کتاب

دیجیتالی بود، بلکه یک مکان مهم اجتماعی است که 

کند و  تسهیالتی برای رویدادهای مختلف جامعه فراهم می

دسترسی مناسب برای افراد، امکان برقراری   ۀ یک نقطهمنزل به

ها  کند. این یافته ارتباط بین مردم و اجتماع را فراهم می

های  مفهوم حوزه عمومی در کتابخانه  دهنده تواند توسعه می

 عمومی باشد.

 & Jochumsen, Skot-Hansenدر پژوهشی دیگر، 

Rasmussen (2012) یافتند که   ، به این نتیجه دست

تفاوت های عمومی توانایی حمایت از چهار فضای م کتابخانه

. فضای 2، 2. فضای یادگیری3، 3. فضای الهام0را دارند: 

تواند یک ابزار مفید  . این مدل می5. فضای نمایشی0و  0جلسه

های عمومی  برای ساخت، طراحی، توسعه و بازآرایی کتابخانه

های عمومی  آوری حوزه های مالقات و فراهم مکان عنوان به

 باشد.

                                                           
2
 . inspiration space 

3
 . learning space 

4
. meeting space 

5
 . performative space 
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 ,Vakkari, Aabø, Audunson  از سوی دیگر، در مطالعه

Huysmans & Oomes (2014) ها در  نقش کتابخانه

مخاطب به تاریخ و جامعه و   برانگیختن  و حمایت  عالقه

مشارکت در مباحث اجتماعی نشان   ها در زمینه آن  تأثیر ویژه

ها و کارکردهای  شد. نتایج نشان داد هنوز ارزش  داده

های عمومی از  ها و پشتیبانی کتابخانه جتماعی کتابخانها

 خوبی درک و اثبات نشده است.  نهادهای حوزه عمومی به

 & Widdersheim( 2016)در پژوهشی دیگر، 

Koizumi سازی مفهومی حوزه عمومی در  به مدل

های کیفی، منجر  های عمومی پرداختند. تحلیل داده کتابخانه

به شناسایی و استخراج شش بُعد از حوزه عمومی در 

، حوزه 0های عمومی شد.  شامل: معیارهای اصلی کتابخانه

، ایجاد و سازماندهی 2، حوزه عمومی خارجی3عمومی داخلی

، 6و تسهیل گفتمان 5سازی بخشی و قانونی ، مشروعیت0گفتمان

ی گفتمانی خاصی ها در نهایت، این شش بعد قادرند تا عرصه

 را در سطح جامعه عرضه کنند.

 Widdersheim & Koizumi  های برآمده از مقاله تحلیل

کتابخانه را  4های عمومی، کنشگران نشان داد حوزه (2017)

بخشند؛  کنند و به آن مشروعیت می اداره و  از آنها استفاده می

وصی، کنشگران، خدمات شخصی را و در بعد حوزه خص

 کنند.  مبادله  و از قدرت اقتصادی استفاده می

  .Audunson and at al( 2019)های پژوهش  یافته

عنوان  های عمومی به های گوناگونی از نقش کتابخانه برداشت

نهادهای حوزه عمومی در شش کشور اروپایی به شرح زیر 

اوقات فراغت   دهنده: پشتیبان و حامی یادگیری، ارتقاان دادنش

اطالعات   کننده ، فراهم3مفید، مروج برابری دیجیتالی

                                                           
1
 . core criteria 

2
 . internal public sphere 

3
 . external public sphere 

4
 . collect and organize discourse 

5
 . perform legitimation processes 

6
 . facilitate discourse 

7
 . actors 

8
 . promoter of digital equality  

اطالعات الزم زندگی روزمره،   کننده شهروندی، فراهم

نوآوری و خالقیت،   یکپارچگی، ارتقادهنده  ارتقادهنده

. وگوی عمومی های مالقات و بحث، گفت مکان  کننده تأمین

ۀ مثاب بهها را  توانند آن ها می تحقق این موارد در کتابخانه

دهد که  نهادهای حوزه عمومی تلقی کند. این امر نشان می

ۀ نهادهای حوزه منزل بهتوانند  های عمومی هنوز می کتابخانه

  های مالقات در سطح اجتماع معرفی شوند. عمومی و  مکان

کشور، مطالعاتی در دهد که در خارج از  مرور متون نشان می

های عمومی و حوزه عمومی وجود دارد،  پیوند بین کتابخانه

وجوی عمیق نگارندگان این مقاله در مجالت علمی  اما جست

دهد که این مطالعات در  های اطالعاتی نشان می و پایگاه

های  داخل کشور هیچ سهمی ندارند و تاکنون  کتابخانه

 ت.عمومی و حوزه عمومی بررسی نشده اس

 های حوزه عمومی در کتابخانه عمومی عرصه

تواند بر  های عمومی می انداز حوزه عمومی در کتابخانه چشم

بخشی به مسائل و امور  سازی و مشروعیت قانونی  نحوه

مورد پذیرش و خواست عموم   های عادالنه اجتماعی، و از راه

قرار گیرد. به این معنا، امور اجتماعی از طریق خرد جمعی و 

های  هایی عمومی مانند کتابخانه ۀ عرضه در مکانواسط به

ای مورد پذیرشِ جامعه، قرار  اندیشه عنوان بهعمومی، 

های عمومی به مراکز حوزه عمومی  گیرد. تبدیل کتابخانه می

ها و جایگاه  تواند  روشی مؤثر برای بیان ارزش در جامعه، می

  ها قرار بگیرد. سیاسی و اجتماعی این کتابخانه

  توانند سه عرصه های عمومی در حوزه عمومی می کتابخانه

، عرصه 3گفتمانی شامل عرصه دولت )حاکمیت( و مدیریت

 00و عرصه اشتراکات و یکپارچگی 01سازی/ مشروعیت قانونی

جایی است که کنشگران و « حاکمیت»را نشان دهند. عرصه 

ن بُعد کنند. در ای شهروندان با نظام کتابخانه ارتباط برقرار می

ها و منافع  شود آیا در سطح جامعه، ارزش مشخص می

است یا خیر. در این عرصه، افکار   شده  عمومی منعکس

                                                           
9
. governance and management 

10
. legitimation 

11
. commons 
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یابد و در  عمومی پیرامون جامعه در نظام کتابخانه جریان می

های کتابخانه و ایجاد  ها و سیاست گیری ادامه بر تصمیم

د یا رد بر تأیی« مشروعیت»گذارند. عرصه  گفتمان تأثیر می

پردازد. از طریق این  تصمیمات دولت و نهادهای حاکمیتی می

عرصه، نهادها و کنشگران خصوصی و غیردولتی بسیج 

شوند تا در خصوص تفکر و جو حاکم بیندیشند و صالح  می

آن را با منافع عمومی بسنجند. عرصه مشروعیت، بقای مادی 

ن های حوزه عمومی را تضمی و اثربخشی و ارزش فعالیت

ترین عرصه  که شاید پیچیده« اشتراکات»کند. اما در عرصه  می

ای بین  واسطه عنوان بهها باشند، کتابخانه  ارتباطی در کتابخانه

کند. این عرصه جایی  کنشگران و سیستم سیاسی عمل می

است که کنشگران از کتابخانه برای نیل به اهداف فرهنگی و 

(. بنابراین Widdersheim, 2015کنند ) سیاسی استفاده می

های  ای پیچیده و سه جانبه با نظام حوزه عمومی، رابطه

 های عمومی دارند. کتابخانه

ها به مسائل و مشکالت مطرح در سطح جامعه  این عرصه

های عمومی قادر خواهند بود با  شوند، که کتابخانه مربوط می

پیوندی مستحکم بین کتابخانه و  ها، ارتباط و چالش  حل آن

اجتماع برقرار سازند. در واقع با استفاده از ظرفیت این 

کند و در  صورت یک سیستم باز عمل می بهها، کتابخانه  کانال

گیرد. ارتباطی که روندها و  ارتباطی دوسویه با جامعه قرار می

های اجتماعی بر عملکرد کتابخانه، و عملکرد کتابخانه  رویه

 گذارد. ضعیت جامعه تأثیر میبر و

این سه عرصه مرز بین نظام کتابخانه و محیط آن است. در 

ها باعث برقراری ارتباط بین کتابخانه و محیط  واقع این عرصه

های  ها، کنشگران و نظام ، گروه3شود. بر اساس شکل  می

ای که در محیط کتابخانه قرار دارند، به شهروندان،  غیرکتابخانه

ای  شود. هر عرصه جامعه و بوروکراسی مربوط میهای  گروه

ارتباط  0های محیطی از حوزه عمومی با این موجودیت

 (.Widdersheim & Koizumi, 2016متقابلی دارند )

                                                           
1
. environmental entities 

 
 های عمومی های حوزه عمومی در کتابخانه عرصه -3شکل 

نظام کتابخانه در محیط واقع شده است. محیط از  3در شکل

کنشگران، نظام سیاسی و سیستم تولید رسانه تشکیل شده 

ها تا حدودی با یکدیگر و نیز با کتابخانه  است. این سیستم

حوزه   پوشانی و تالقی دارند. هر یک از این سه عرصه هم

های  های عمومی، با این موجودیت عمومی در کتابخانه

 شکل متفاوتی در ارتباط هستند. ، بهمحیطی

های عمومی در  های پیش روی کتابخانه چالش

 پشتیبانی از حوزه عمومی
های عمومی، حمایت از خودآموزی  مأموریت سنتی کتابخانه

ساالر است، اما  مردم  منظور ظهور و تحقق جامعه شهروندان به

 این امر در بسیاری از جوامع  مغفول مانده یا از ارزش و

شدن فضای این  سازگار هم شده است. علت آن   اعتبار آن کم

عبارت  ها با فضاهای باز و تصمیمات دولتی است. به مکان

دسترس شهری برای عموم )مانند  دیگر، فضاهای باز و قابل

هایی باشند برای  توانند عرصه های عمومی(، که می کتابخانه

های دولتی  خالتها، با منافع خصوصی یا د ایده  بیان آزادانه

اند. در نتیجه، تمایل عموم، برای جذب به این  خورده گره 

ظاهر امن و عمومی )اما در باطن  شده و به های کنترل مکان

 & ,Alstadخصوصی( به چالش کشیده شده است )

Curry, 2003.) 

های  هدر مفهوم حوزه عمومی، قرار بر این است که کتابخان

عمومی مؤسساتی باشند که کاربران بتوانند تمامی نظرها و 

های مربوط به یک موضوع را فارغ از هرگونه  دیدگاه

دلیل،   جانبداری، استخراج و استنتاج کنند. به همین

های عمومی همواره با یکی از مصادیق بارز وجود  کتابخانه
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ن و های عمومی که همان دوری از سانسور، آزادی بیا حوزه

اند  است، مواجه بوده دسترسی آزادانه به اطالعات 

(Audunson at al. 2019پس کتابداران و کتابخانه .)  ها

زمان با دفاع  از آزادی  هایی را اتخاذ کنند که هم باید سیاست

 ,Sturgesبیان به جامعه و دولت نیز احترام بگذارند )

2006.) 

و دسترسی برابر به اطالعات نیز یکی دیگر  0شمول اجتماعی

های عمومی در  از مباحثی است که ممکن است کتابخانه

رو شوند. دسترسی برابر  مواجهه با آن همواره با چالش روبه

آوردن شرایط  به اطالعات برای تمامی اقشار جامعه و فراهم

نشین،  های حاشین و تمرکز یکسان بر گروهدولت الکترونیک، 

(، همگی عواملی Goldthorpe, 2007ها ) مهاجر و اقلیت

است که برای تبدیل کتابخانه عمومی به یک حوزه عمومی 

 پایدار ضروری است.

  اس از حوزهتعبیر هابرمFraser   (1990)از سوی دیگر

های  عمومی را به چالش کشید و اظهار داشت که حوزه

باز و آزاد نبوده است.  جا، برای همه عمومی همیشه و همه

های  های جنسی، اقلیت ها، از جمله زنان، اقلیت برخی از گروه

های مختلف، همواره  های زمانی و مکان قومی و ...، در دوره

اند، در  ن دریافت نکردههای عمومی خدمات یکسا از کتابخانه

ها برای تبدیل یا پشتیبانی از مفهوم حوزه  نتیجه این مکان

 اند.  عمومی ناکام بوده

کند که  هم بیان می Newman( 2007)پس از او، 

های عمومی در خدمت فرهنگ خاص ملی و قواعد  کتابخانه

رد و ممکن است از هر گی دولت قرار می  شده مشخص از پیش

اندیشد، دوری بجوید و تنها آنچه را  آنچه که ملت به آن می

دهد که  داند. او توضیح می ترویج دهد که خود صحیح می

های اول پس از  های عمومی در دهه چگونه کتابخانه

جهانی دوم بر مفهوم فرهنگ ملیِ یکپارچه تأکید  جنگ

های  رهنگصورت نامحسوس به سرکوب ف کردند و به می

 پرداختند های اقلیت می گروه

فضای مجازی هم یکی دیگر از عواملی است که قادر است 

های عمومی تأثیر بگذارد.  های عمومی و حوزه بر کتابخانه

توانند با حضور و نفوذ خود در  های عمومی می کتابخانه

                                                           
1
 . socially inclusive 

های اجتماعی و تولید محتوای صحیح و  ها و شبکه رسانه

ومی و فضای آزاد و باز برای تمامی معتبر، یک حوزه عم

ها، قادرند  عبارت دیگر، این مکان اقشار جامعه ایجاد کنند. به

محلی خود فراهم   اطالعات موثق و مورد اعتماد برای جامعه

های موجود  سنجی دیدگاه کنند تا افراد از طریق آن، به صحت

خود تأکید کرد که   در مطالعه Carlsson (2015)بپردازند. 

ها و ابزارهایی هستند که باعث  های عمومی مکان کتابخانه

 شوند. ارتقای مشارکت اجتماعی کاربران می

های  های عمومی الزم است که با نفوذ در حوزه کتابخانه

  عمومی، فقط مرکزی ساده برای سرگرمی و کسب و تجربه

روندهای نادرست اجتماعی توانند  اطالعات نباشند، بلکه می

صورت، باید انتظار داشت که  را نیز خنثی کنند. در غیر این

های عمومی در چنین فضاهایی، جای خود را به  کتابخانه

ها  خانه ها، قهوه های آزاد دیگری مانند مراکز خرید، پارک مکان

 و... بدهند.

 گیری نتیجه
ماس اصطالح حوزه عمومی، بیش از همه توسط یورگن هابر

استفاده، و گسترش یافته است. هابرماس، فیلسوف و 

پرداز اجتماعی و سیاسی آلمانی، و یکی از متفکران  نظریه

شود. او در  مکتب فرانکفورت در قرن بیستم محسوب می

 3آلمانی  دکتری خود، یک واژه  میالدی در رساله 0363سال 

سال  کار برد. تا اینکه در حوزه عمومی به را برای اشاره به

حوزه عمومی مورد استفاده قرار   2، معادل انگلیسی0333

 گرفت.

های  شرط یک حوزه عمومیِ کارآمد و فعال، یکی از پیش

های  ساالر است. در این جوامع، حوزه اساسی جوامع مردم

سزایی در  عمومی از قدرت باالیی برخوردارند و سهم به

   عنوان به میهای عمو های دولتی دارند. کتابخانه گیری تصمیم

  ساز یک حوزه عمومی پایدار است، با عرضه مراکزی که زمینه

اطالعات، دانش و ترویج مباحث فرهنگی و اجتماعی، در 

وگوی عمومی و پرورش شهروندان  های بحث و گفت عرصه

 کنند. روشنفکر و آگاه فعالیت می

                                                           
2
. öffentlichkeit 

3
. public sphere 
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ها، و  دهد که کتابخانه شده نشان می های انجام پژوهش

مراکز حوزه عمومی  ۀمنزل بههای عمومی،  ابخانهخصوص کت به

کنند. وقتی که  و یا حامی و پشتیبان حوزه عمومی عمل می

های عمومی، به مکانی برای ایجاد و حفظ همبستگی،  کتابخانه

شود، با گذر  تعلق و احساس نیاز در بین شهروندان تبدیل می

 عنوان محلی برای بحث منطقی و عقالنی در مورد زمان به

ساالر  مسائل گوناگونِ جمعی و اجتماعی برای جوامع مردم

توانند میراث  های عمومی می کند. کتابخانه نیز اهمیت پیدا می

عمومی، گردآوری،   فرهنگیِ محلی و ملی را برای استفاده

محافظت، نگهداری و در معرض نمایش و تبلیغ قرار دهند و 

اتی را بیان کنند آنها را به متقاضیان خود عرضه کنند و اطالع

که شهروندان بتوانند در مباحث عمومی و در اجتماعات خود 

 ها بهره بگیرند.  از آن

ساالر، مردم باید بتوانند مکانی داشته باشند که  در جوامع مردم

در آن آزادانه گرد یکدیگر جمع شوند و بدون نظارت و 

ها گذشته به بحث و  فشار، در مورد آنچه که در روز بر آن

وگو بنشینند. گذشته از مسائل و اتفاقات شخصی، این  فتگ

توانند فضاهایی را فراهم آورند که در آن، مباحث  ها می مکان

علمی، سیاسی و اجتماعی، میان شهروندان به راه بیفتد. 

های عمومی  عنوان حوزه های عمومی به چنانچه کتابخانه

درند فضای ها پشتیبانی کنند، قا معرفی شوند، یا از این حوزه

وگو و  گفتمانی در جامعه ایجاد و شهروندان را به گفت

انتقادی و عمومی با یکدیگر تشویق کنند تا از دل این   مباحثه

های دولتی و حاکمیتی  نظرها الیه ها و تبادل وگوها، بحث گفت

را جهت دهند و آنچه که در ذهن جمع وجود دارد، به 

نهایت، به نظر و  و در اجتماع انتقال  دهند   گیرنده تصمیم

ها مباحثی است که در  عمل شود. اینخواستِ جامعه، 

 خوبی قابل مشاهده است. های عمومی به حوزه

یورگن هابرماس یکی از فیلسوفان مکتب فرانکفورت 

پرداز حوزه عمومی از جمله  (، و نظریه0245هالوب، )

مینق، امیری و عامری،   ابراهیمینظریات انتقادی است )

هایی که ممکن است وجود  رو، یکی از چالش (. ازاین0236

های  داشته باشد، این است که در بسیاری موارد، کتابخانه

اند. در  عمومی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی اداره شده

این است که حال، در مراکز حوزه عمومی هم انتظار بر  عین

بخشی به امور  با انتقاد از تصمیمات دولتی و مشروعیت

کند. در واقع آن  پرداخته شود. این امر یک تناقض ایجاد می

های عمومی بپردازد، دیگر  کتابخانه  هنگام که حاکمیت به اداره

نهادی منتقد  عنوان بهتوان انتظار داشت که کتابخانه را  نمی

فعالیت کتابخانه   ، الزمهبراینبناپیش روی داشته باشیم. 

پشتیبان یا بخشی  عنوان بهمرکزی اجتماعی یا  عنوان بهعمومی 

از حوزه عمومی، استقالل آن از دولت و تصمیمات دولتی و 

 حاکمیتی است.

و   آن  ۀ جو حاکم و فضای ویژهواسط بههای عمومی  کتابخانه

مکان  یآور که همواره در ذات خود جهت فراهم آنچه

و تعامل با شهروندان دارد، و از  یرسان خدمات زیقات، و نمال

و به  از فشار یعار یعموم یها کتابخانه تیکه ماه ییآنجا

دور از نظارت و اضطرار حاکمیت و آمریت دولت است، 

نقش مهمی در ایجاد و ترویج حوزه عمومی دارد. 

برابری و عدالت همگانی،   های عمومی با توسعه کتابخانه

دهی به گفتمان،  یان و اندیشه، تسهیل، ایجاد و جهتآزادی ب

دهی به افکار عمومی و ایجاد  تعامل با عموم، در کنار شکل

های یک حوزه  عنوان یکی از زیرساخت خرد جمعی، به

 شود. عمومی محسوب می

های عمومی  کتابخانه  در کل، مرور مطالعات موجود در زمینه

ی مربوط به آن را ها و حوزه عمومی نشان داد که پژوهش

.  ادبیاتی که به 0موضوعی تقسیم کرد:   توان به دو دسته می

زیرساخت  عنوان بهها  چگونگی عملکرد کتابخانه بررسی

های  . ادبیاتی که کتابخانه3اند، و  حوزه عمومی پرداخته

 .اند ۀ یک حوزه عمومی بررسی کردهمنزل بهعمومی را 

های عمومی  اینکه کتابخانه در پایان باید اذعان کرد که قبل از

صورت عملیاتی و کاربردی، با کاربست نظریه حوزه  به

عمومی یورگن هابرماس به مراکز اجتماعی تبدیل شوند، الزم 

لحاظ نظری مطالعات متمرکزی انجام شود  است تا ابتدا  از 

یافت. در واقع باید از  تا به یک الگوی واحد و مشترک دست 

الزم رسید، سپس بر اساس آنچه که  نظر تئوری به انسجام

آمده  یک مدل عملیاتی برای پیمودن مسیر ارائه شود  دست به

  مکانی برای استفادهبه  های عمومی تا در نهایت، کتابخانه

و  شهروندان با یکدیگر مالقاتروزمره و محلی برای  ،دائم

 ،و اظهارنظرگذاری  برقراری ارتباط، تبادل عقیده، به اشتراک
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