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 ینوع مقاله: پژوهش

اولویت فلسفه بر دموکراسی در   تجزیه و تحلیل تجربه
 های هفتم و هشتم جمهوری اسالمی ایران دولت

 ( 30/02/1397: بیتصو خیتار -14/06/1396: افتیدر خیتار)

  1جواد امام جمعه زاده 

  2مرندی  زهره

 چکیده
جامعه تفاسیر  وجود  براساس  دموکراسی  به  نسبت  نگاه  دو  فلسفی،  و  شناختی 
عمل بر اندیشه و    دموکراتیک در عرصه  شناسانه، نهادهایدارد. در بینش جامعه

فرهنگ  رویکرد فلسفی ، است که    فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی 
مبانی می   و  قرار  اولویت  در  را  دموکراسی  این   نظری  از  عدهدهد.  از  رو،  ای 

فلسفه بر دموکراسی سخن  ای دیگر از تقدم  اولویت دموکراسی بر فلسفه و عده 
اصلی  اکنون .  گویندمی   از   پس   هشتم   و  هفتم   هایدولت  که  است   این  پرسش 

  مورد  فوق  دموکراتیک   مجاری  از   یک   کدام  اساس   بر  ایران،  اسالمیجمهوری
دهند  اند تا نشان  گیرند؟ نویسندگان این مقاله کوشیدهمی   قرار  تحلیل   و  تجزیه
امکانات  دولت از  استفاده  با  مذکور  بر های  فلسفه  اولویت  رویکرد  مفهومی 

  کند که حلفرضیه اصلی اشاره می  گردند. بر این اساس،دموکراسی، ارزیابی می 
نیازمند    دموکراسی   بستر  در   هشتم،   و  هفتم  هایدولت  روی  پیش  مشکالت
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نظری  های  کوشد با ارائه مولفهاست. در این راستا، این مقاله می  فلسفی  رویکرد
نگرش  دانش  چون  آموزش  توسعه،  به  فر  انسانی  توسعههنگ  سیاسی،    سیاسی، 

سیاسی و خرد سیاسی بستر مناسبی برای فهم روند دموکراسی و اثبات فرضیه  
   اصلی فراهم نماید.

اولویت مقاله  این  نظری  درونمایه    بر  فلسفه  چارچوب  که  است  دموکراسی 
در    کنش دموکراتیک   از   قبل   شناخت  و  آگاهی  فلسفی خود را بویژه با تاکید بر

طباطبایی، رضا داوری اردکانی و مصطفی ملکیان به خوبی  های سیدجواد  اندیشه
  هایدهد که هر سه اندیشمند فرصتکشد. تقدم نظر بر عمل نشان مییدک می
داده    آموزش  قبل  از  هایکنش  را بازتاب  جامعه  در  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،

اندیشهمی  تلقی  افراد   به   شده نظر  این  از  و  میکنند  الگوی خوبی  تواند  هایشان 
دولت عمل  تحلیل  مفهومی برای  امکانات  به  توجه  باشند.  هشتم  و  هفتم  های 

نظریه میالگوی  نشان  مقاله  در  درکگرایی  که    وضعیت  تحلیل   و  دهد 
است. از    اهمیت  با  بسیار  نظری  حیث  از  هشتم،   و  هفتم  هایدولت  در  دموکراسی

استناد  و  توصیفی  این پژوهش  رو، روش این با  و    ایکتابخانه   روش   به  تحلیلی 
 گردد. می ارزیابی

کلیدی فلسفهنظریه:  واژگان  دموکراسی،  توسعه  گرایی،  سیاسی،    دموکراسی، 
 های هفتم و هشتم. دولت
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 مقدمه 

  انقالب  از   پس   هشتم   و  هفتم   هایدولت  در  دموکراسی   تحلیل  مقاله،   موضوع
نظریه   پایه  بر  ایران  اسالمی دهه.  است  گرایی الگوی  در  دموکراسی  های تحلیل 

اخیر، بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران اهمیت بسیار یافته است.  
چون   عناوینی  تحت  مختلف  ادوار  در  ایران  در  مردمدموکراسی  -مشروطه، 

ساالری دینی و ... مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان مسائل ساالری، مردم
ای  که  باورند  این  بر  توسعه، ایران  حال  در  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  ران 

مدرنیته  بی امواج  از  را  تاثیر  مدعا، شکلشترین  این  شاهد  است.  گیری  پذیرفته 
و تحول   1342  خرداد سال  حرکتهای مردمی در دوره مشروطه، افزایش آن در 

 . باشدمی 1357 اسالمی در سال مردمی انقالب
  آن  به   نسبت  متضاد   کامال   نگاه  دو  که   دهد می  نشان  دموکراسی   تاریخی   بررسی 
  دموکراتیک   نهادهای  گیریشکل  که   نمایند  ثابت  تا  برآنند   ای عده.  دارد  وجود
 سوی  به  مردم  حرکت  در  مهمی  عامل...    و  انتخابات  اساسی،  قانون  مجلس،   مانند

  عینی  و  لمس   قابل  وسایل  و  ابزار   معتقدند   آنها.  است   بوده  خواهیدموکراسی
  دموکراسی  ذهنی   و   لمس  قابل  غیر  اهداف  سوی  به  مردم  هدایت   در  دموکراسی

  یا  ذهن  یا  روح  نام  با  متعالی  عنصر   نوع  این جریان هر.  کنند می  ایفا  مهمی  نقش
  تعریف   ارگانیسمی  را  انسان  عوض   و در  کنند می  رد   انسان  طبیعت   در  را  نفس

  دست   ایتازه  کوشش  به  پیرامون،   محیط   با  سازگاری  برای  همواره،  که  کنندمی
  محسوب  محیط   با  سازگاری   برای   ابزاری  عنوان  به  ذهن   منظر،  این   از .  زندمی
  انسان  زندگی  سعادت  و   بهبود  برای  ابزارهایی   ها، اندیشه  و   هاپس نظریه.شودمی

 . واقعیت بازنمایی  نه هستند 
است   رورتی   ریچارد این حوزه    فیلسوف    به  همگانی  میل   عنوان  به  آنچه   معتقد 
  توصیف  حقانیت   به  همگانی  میل  عنوان  به  است  بهتر  اندکرده  وصف  حقیقت

نظر    در  هدف  عنوان  به   را  آن  تواننمی  نشود  بازشناخته  چیزی  تا  زیرا .  شود
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  امر  بین  تمایز  همان  دارد  وجود  حقانیت  و   حقیقت  بین  که  تمایزی.  گرفت 
  شناسایی  قابل  حقیقت   است  معتقد  او.  است  بازشناسی  قابل  و  بازشناسی  غیرقابل

  و  عمل  با  ارتباطبی  قطعیت   بهای  او   نظر  از.  خواهدشد   شناخته  حقانیت  اما  نیست
ساخت    مرتبط  دموکراسی  اندیشه  با  تواننمی  را   حقیقت   مبحث   و  است   تجربه

 . (71  :1381کارموز،)
  آن  است  دموکراسی  لیبرال  سمت  به  آنها  غالب  گرایش  که  جریان  طرفداران این

آزاد است    دموکراسی  معتقدند  آنها  .  کنندمی  تلقی  «مردم  وسیله  به  حکومت»  را
  بپردازد و در   جامعه  سوی  از  شده  مطرح  نامزدهای  و  هاسیاست  با  مخالفت  تا به

است    نیز   کارآمد   و   مؤثر   مشارکت نظر،    .(120:  1373کوهن،)آزاد  این  از 
  پایه  بر  حکومت»  دموکراسی،مانند  تعاریف  از   بعضی  با  ها مخالفتپراگماتیست

 ، «همه  برای  برابر  حقوق  با  حکومت»  ،«اکثریت  فرمانروایی»  ،«رضایت
 ای نمونه را  و آنها (23-22: 1373کوهن،) قبیل هستند   این  از   و « خلق  حاکمیت»
  مردم  وسیله  به  حکومت   برابر  در   مردم  برای  حکومت  تبلیغی   شعارهای  از

  و   عمل  بر   تاکید   با  را   غربی   دموکراسی   لیبرال  جبهه  مشخص   طور   به   داند،می
 .داند می پیشتاز  مردم عینی مشارکت

 به   مردم  بین  در  دموکراسی   فکری  هایزمینه  گیری شکل   به  اعتقاد  مقابل،   در
  .دهدمی  تشکیل  را  گراهافلسفی  جریان  دموکراسی  سوی  به  آنها  نظر  جلب  منظور
  در .  است  خطاناپذیر   که  است   جهانبینی  ارائه  دنبال  به  گرایی فلسفی نظریه  سنت 

  کسی   مراد  و   مقصود  به   وابسته  شان چیستی  بنابراین  و   اند انتزاعی   امور  آیین،  این
  درباره   که  است   این   فلسفه  ویژگی   اصل   در .  گویدمی  سخن  آن  درباره   که  است 
  هنگام  در  انسان  که   هایی قالب  معتقدند   گرایاننظریه.  بگوید  سخن   انتزاعی   امور

  و   شناختیروش  فردگرایی   بر   این رویکرد.  است  ذهنی   قالبی  دارد  امور  شناخت 
منظر،  از .  دارد  تأکید  شناسافاعل  و  ذهن   شناسانهشناخت  اصالت   هیچ  بشر  این 
  است  انسان  درون  در  آفرینش  این   ریشه  و  آفریند می  خود  از  چهآن  مگر  نیست

  به  فلسفی  نگاهی   که   این جریان  .(29:  1376  سارتر،)او    محیط   یا  و  خارج   در   نه
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  و  افکار  به  توجه  نگاه  این  در.  داندمی  ذهن  تابع  عملی را  نوع  هر  دارد   دموکراسی
 .  است   مهم عقاید

عمل را بر    دموکراسی در عرصه سو از یک با توجه به این رویکردهای دوگانه که
می مقدم  دموکراسی  سواندیشه  از  و  بر  یدارد  فلسفی  دیگر،  مبانی  اولویت 

شکل روند  به  عمیق  طور  به  اگر  دارد.  تاکید  عمل  عرصه  بر  گیری  دموکراسی 
  ،فلسفی  -رسد رویکرد فکریشود، به نظر می دموکراسی در این دوران پرداخته

الگوی مناسب دموکراسی این دوره باشد. در این دوران هر نوع عملی تابع ذهن 
رو، روشنفکری مجالی برای  از این.  مهم استاست و توجه به افکار و عقاید فرد  

نمایاندن خود پیدا کرده و هر نوع کنش بر اساس آمادگی قبلی ذهن افراد شکل  
تشکیل  می برای  که  است  آن  دوران  این  در  حاکم  دولت  مدعای  گیرد. 

  دموکراسی باید شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه برای پذیرش آن مهیا
حالت   . گردد این  دموکراتیک    توسعه  در  نهادهای  بر  مقدم    خواهدشدسیاسی 

این   .(299-97:  1385)عالم،   نهادهای  از  احزاب،    منظر،  مانند  دموکراتیک 
گیرند. زیرا الگوی اولویت  انتخابات، مجلس و ... در درجه دوم اهمیت قرار می

  های کامال عینی در جامعه را بر اساس بینشی ذهنیکنش  فلسفه بر دموکراسی،
یافته اولویت  آگاهانه و آموزش  رفتاررو ،نماید. از اینهمراه با آگاهی توجیه می

 یابد.  می
جریان قالب بر    بررسی  و   ایرانی  جامعه  در   دموکراسی  وضعیت  درک  منظور  به

آرا  و    بررسی  داد،  قرار  مداقه   مورد  توانمی  که   هاییمولفه  مهمترین  از  آن، یکی
  در  توانمی  رو این   از .  است  دوره   هر   در   سیاستمداران  و   اندیشمندان   نظریات
مقاله،   در  دموکراسی  پیگیری این  مطالعه  مورد  زمانی    از  دسته  آن   بازه 

ای که تفکر و  گرایانهذهن  نظریات  که در طیف مقابل عملگرایی به  اندیشمندانی 
اد طباطبائی،  دهند همچون سیدجوآموزش و توجه به رشد را مورد مداقه قرار می

 رضا داوری اردکانی و مصطفی ملکیان اشاره نمود.
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 پیشینه پژوهش

  و  آدمیت  فریدون  دکتر»  عنوان  با  ایمقاله  در (  1387)  باوند   هیرمیداس  داود
  زمینه  در  آدمیت  هایفعالیت  از  موشکافی  ضمن«  ایران  در  دموکراسی  اندیشه
  به   معتقد  را   وی  آن،  در   روحانیون   و  آزادیخواهان  نقش   و   مشروطه  بررسی 
  تا   که  یابدمی  در  او  اندیشه  در  و   داندمی  سیاسی   دموکراسی   ویژهب  آزادی

  نخواهد   پا  نیز  اجتماعی  دموکراسی   تنها  نه  نگیرد  پا  ایران   در   سیاسی   دموکراسی
.  داشت   نخواهد  نهادینه  و  مستمر   روندی   اجتماعی  و   اقتصادی  توسعه  بلکه  گرفت 

پژوهش   با  سیاسی  دموکراسی  همانند  تئوریسم  ابعاد  بر  باوند  تاکید  اینرو  از 
نگاه کامال تئوریک باوند و اجتناب وی از  حاضر همخوانی دارد تنها تفاوت در  

 ورود به وقایع اجتماعی است.  
  به«  ایران  در  دموکراسی  و  شدن   جهانی»  کتاب  در(  1386)  نیاشهرامامیر مسهود  

  آیا دارد؟  مفهومی و معنا  ایرانی  فرد  برای  دموکراسی آیا که  پردازد می  مساله این
  چرا  است؟  آن  «عملی»  جنبة   به  تفکر  مستلزم  چیزی،  هر   درباره  «نظری»    اندیشه
  اندیشند نمی  آن   عملی   جنبه  به  زنند،می   حرف   دموکراسی   از   ایران   در  که  کسانی

  آیا  کنند؟ نمی  منتقل «  جمعی  ذهنیت »  به  را  بودن  دموکرات «  مثبت  حس »  و
با شهرام  است؟  مجدد  بازنگری  نیازمند  ایران،   در  دموکراسی  به  گذار  مسیر  نیا 
پرسش  دموکراتیزاسیون   بر  تاکید  به  تا  نموده  تالش  هانتینگتون  نظریه  های  در 

این پژوهش   در  اما  پاسخ دهد  به  نظری و عملی خود  تئوریک  ابعاد  بر  نگاه  با 
 مطالعه پرداخته شده است. شناسی دولت مورد آسیب

  فرهنگ  در  تفکر  امتناع»  کتاب  از  سوم  فصل  در(  1383)  دوستدارآرامش  
  به«  است  دینی  اعماقش   تا  فرهنگ  این  متن»  عنوان  با  ایمصاحبه  در«  دینی

  نموده  تاکید  نظری  و  فرهنگی  مبانی  به  آن  عدم  و  توسعه  علل  یابیریشه  منظور
  و بنگریم  خود فرهنگ  در  اول  باید  را  تحول ایجاد »است.همچنان که اشاره دارد: 

  زمینه   اینکه  به   توجه  با  ما  اگر   موازاتش  به  و  است،   شاقی   بسیار   واقعا  کار  این
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  غربی  فرهنگ  صور   از   وجوه،  از   مقداری   بتوانیم   وقت   آن  است  چگونه  فرهنگی
با این استدالل که    پژوهشاین    «کنیم  منتقل  خود  جامعه  به  و  خود  کشور  به  را

تواند مانعی برای رشد دموکراسی سیاسی باشد و نمونه آن دولت هفتم  دین نمی
 رویکرد دوستدار به مساله دموکراسی دارای اختالف است.   با و هشتم است  

  ضد  و   دموکراسی  صدساله  یک  تاریخ »  مقاله  در (  1383)  تاراجی   منصور
  زمانیکه  است  معتقد   ایران  در   دیکتاتوری  و  سی دموکرا  بررسی  با«  دموکراسی

  جنگ   به  که  دیکتاتوری  هر   اند گشوده  دموکراسی   روی   بر   را   خود  آغوش  هاملت
  و  بسیار   رضاشاه   و   هیتلر   استالین،  ناپلئون، .  خورد   شکست   رفت  دموکراسی

  اندیشه  و  فکر  آزادی،   جنگ   به   چون  ولی  کردند  خدمت   خود  های ملت  به  بسیار
او   آنها  از   هاملت  رفتند،  مردمان  موضوع   همین   ثمره   را  اسالمی   انقالب  بریدند. 
  فرهنگ   آموزش   نخست   است  بوده   حاکم  ایران  در   آنچه   گیردمی  و نتیجه   دانسته

.  همخوانی دارد   این پژوهش  دموکراسی و از این نظر با    بعد  و  بوده  دموکراسی
همسوی ملت در    دولت هفتم و هشتم را به عنوان حاکم وقت  ، پژوهش این  اما  

می قلمداد  دموکراسی  کشیدن  آغوش  تاراجی  به  مقاله  با  نظر  این  از  و  کند 
 متفاوت است. 

تبیین دموکراسی در دولت بر مبنای یک تئوری  در  انقالب اسالمی  بعد از  های 
پژوهشخاص  به   تحقیقات  این  اکثر  و  است  نگرفته  صورت  کاملی  و  جامع  ، 

ژورنالی  صورت   در   دموکراسی  بررسی   خصوص  در  هم  آن  گزارش   و   جزئی، 
تحقیقاتی که   و  همچنین مطالعات .دموکراسی بوده است  عملی بررسی  یا  و ایران 

تا شده  تالش  بیشتر  اند  نموده  بررسی  را  دموکراسی  عملی  یا  نظری    الگوهای 
به روشنفکران جامعه  خواهی دموکراسی   دموکراسی   و   تئوریک را اقدامی منوط 

دو  پراگماتیستی  اقدام  پژوهش    لتمردانرا  این  اما  دهند.  نشان  سیاسی  و رجال 
ورد کاربست قرار  نگاه تئوریک و فلسفی به دموکراسی توسط رجال سیاسی م

 است.  تحقیقاتدیگر نسبت به این پژوهش مهمترین تفاوت  گرفته است که 
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 چارچوب مفهومی 

 دموکراسی ـ الف 

  اصل   رسمی  اعالم  آن  مشخص  وجه  و  بوده  حاکمیت  انواع  از  یکی  دموکراسی
  و  افراد  مساوی  حقوق  و  آزادی  شناختن  رسمیت  به  و  اکثریت  از  اقلیت  تبعیت

  شودمی  دانسته  ایوسیله  و   مردمی  قدرت   از   شکلی   دموکراسی،.  است   شهروندان
 مقامات   به  ایبصورت دوره  قدرت؛  و  شودمی  کمک  گیریتصمیم   به  آن  با  که

 . (34  -30: 1382  بشیریه،) شودمی  داده منتخب، 

 فلسفه دموکراسی ـ ب

  کاوش   محصول  را  اجتماعی  جهان  در   دموکراسی  اعتالی  تئوریستی  دموکراسی
 انسان   فلسفه  شناخت   بدون   را   دموکراسی  فلسفه  شناخت   و   داند می  انسان  فلسفی
 تکامل   با  را   خودش   تحققی  و  وجودی  هایریشه  دموکراسی.  داندنمی  پذیر امکان
  عمومی،   افکار   چون  پدیدارهایی .  کندمی  پدیدار   هاانسان  حقوقی   و   مدنی  آگاهی

  از   فلسفی  تعاریف   سوی   به  را   دموکراسی  اکثریت،  اراده   و   جمعی   اراده 
  عدم  و  سلطه  نفی   ها، انسان  مدنی  اخالقی  برابری  و   آزادی  همچون  دموکراسی

  ضلع  سه  آزادی   و   برابری   فردگرایی،  اساس   این   بر .  دهدمی  سوق    قدرت   تمرکز
 .(34-33: 1382 بشیریه،) است ایدئولوژی  یا فلسفه مثابه به دموکراسی  مثلث

 گرایی نظریه ـ پ

  تعامل  در  و   دارد   وجود   افراد   ذهن   در   واقعیت   گرا،ذهن  شناسی جامعه  منظر   از
  تعامل  در  که  افرادند   این .  گردد می  تثبیت   و  ساخته   گرفته،  شکل   یکدیگر   با  هاآن
  و  نیست  فرد   از   بیرون  واقعیت، .  بخشندمی  معنا   بیرونی  واقعیت   به  یکدیگر   با

  این .  دارند  آن   از  تعریفی   چه   مردم   دید  باید  بلکه  کرد،  مشاهده   را   آن   تواننمی
  را   عینی   ساختارهای  و   دارند  توجه   وی  عملکرد  و  کنشگر   تفکر  نحوه   به  نظریات
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 . (519-515:  1379 ریترز،)گیرند می  نادیده

 توسعه سیاسی  ـ ت

  جامعه  یک  سطوح  ترینتوسعه سیاسی به دلیل چند وجهی بودن یکی از پیچیده
رو در یک تعریف کلی، تدابیری که حکومت به منظور اداره امور  از این  . است

  معنوی   و  مادی  هایجنبه  و  شرایط   همه  گسترش  و   کشور در جهت توسعه رشد
گسترش   زندگی   احتیاجات  برآوردن   برای  اجتماعی  نظام   ظرفیت  اجتماعی، 

  برابری  سیاسی،   مشارکت   فردی،   آزادی  ملی،   امنیت  جامعه،   یک   محسوس
)آقا بخشی  شود  کند، توسعه سیاسی تلقی میاقتصادی اتخاذ می   رشد  اجتماعی و 

همکاران،   توسعه   (.104:  1379و  واقع   نظام  ظرفیت  افزایش   سیاسی،  در 
وخواسته  به   درپاسخگویی    شدن   تخصصی  ساختاری،  تنوع  ردم، م  هاینیازها 

 .(10-9: 1371)قوام، سیاسی است  مشارکت افزایش همچنین  و ساختارها

 چارچوب نظری 

ذهنی فرد تاکید    هایی است که بر ایده و هویتبرگرفته از اندیشه 1گرایی نظریه
ها برآمده از آیینی فلسفی است که از افالطون آغاز و تا هگل  دارند. این اندیشه

داند که در آن  انسان می  یابد. این آیین، جهان خارج را بیانی از ذهنیاتادامه می
نوع    هایپدیده با  خود  تطابق  میزان  با  می  انگاریشان اجتماعی    شوند سنجیده 

گرایی  نظریه  شناسی روش  چارچوب   پژوهش  این   در  (.381:  1370  ساروخانی،)
نسبی در  است.  اندیشمندانی  تا  است  داده  اجازه  انسانی  علوم  در  موجود  گرایی 

یک طیف نظری قرار بگیرند که هر چند مشرب فکری و سیاسی آنها وابسته به 
آن طیف است اما در برخی وجوه با یکدیگر در تباین قراردارند. با این مقدمه؛ 

به عنوان چارچوب نظر اردکانی، ملکیان و طباطبائی  مقاله آرای داوری  ی این 

 
1. Theorism 



 ي فصلنامه دولت پژوه  150

 

گرچه است.  شده  گرفته  نظر  وجوه  در  سوگیری    متفکر،  سه   این   اندیشه  برخی 
  عنوان  به  را   آنها  آرای   مقاله  نویسندگان   شد   باعث  آنچه   متفاوتی از هم دارد اما

  -هگلی  درونمایه   دهند  قرار  دموکراسی  فلسفی  تحلیل   برای  چارچوبی
  که  گیرد می   نظر   در   اد آز  موجودی  را   بشر  که   آنهاست   اندیشه  سوبژکتیویستی

است. آرای این    معتبر  همه آدمیان  برای   سازد، می  خود   از   و  کند می  انتخاب   آنچه
شوند که از قابلیت مناسبی برای تحلیل  هایی در نظر گرفته میپردازان دادهنظریه

روند در  نظریه  تحوالت  دموکراسی  تاکید  واقع  در  برخورداند.  گرایی  جامعه 
  این اندیشمندان، بر تحول در رهیافت انسانمدارِ ناظر بر فلسفهموجود در آرای  

ارزش در  که  است  میتاریخ  بازنمود  بشر  اخالقی  که  .  یابد گذاری  اراده  وجود 
ترتیب  و  قانونگذار  را  انسان  است،  عملی  عقل  داده  همان  و  دهنده  تجربی  های 

معنا میباعث  جهان  هستی  ایندارشدن  از  عداند.  سوژه  عقل  اصلی  رو،  لت 
 . هاست پدیده

من به  ]  استسیاسی قابل تعمیم    ویژه در مسائلبشناختی  اصل فردگرایی روش 
انتخابکرده   عنوان سوژه خودمختار دموکراسی را انتخاب -ام و این بر اساس 

نظام این  به  نسبت  من  است[آگاهانه  استوکر، )  حکومتی  و  -129:  1378  مارش 

گرایان  گرایی است. نظریهمهمترین ابعاد نظریهآگاهانه یکی از  پس کنش  .(136
چه در یک تحولی  گردانند.  شـناختی مذکور میآگاهانه را علت تقدم روشکنش

محدودیت از  دموکراسی  به  گذار  نشده  هایهمانند  غافل  موقعیت    عدم  و   آن 
 ,O Donnell & Schmitter) کنندفاقی بودن آن را نیز رد نمیو یا ات قطعیت

انسانی توسط فرد،    همچنین بر این باورند که در درک کنش  .(7-10 :1986
قرار اولویت  در  مورد سنجش وی  الگوهای  و    .گیرد   باید  اساس جامعه  این  بر 

تفکر و عملکرد وی واقعیت نحوه  و  نتیجه عملکرد کنشگر است  اجتماعی  های 
توجه قرار می افـراد در محدوده شناخت  .  گیردمورد  مثال،  عنوان  ا  بو    خودبه 

از  ش ذ  اخ ای  هریگیتجه ارزشهنجارهده  و  فضایها  بر  حاکم  سیاسی،    ای 
  ریترز، )  زنندهنگام مواجه با دموکراسی، با آگاهی ذهنی به گزینش آن دست می 
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های  توانند هنجارها و ارزشافراد در بستر اجتماعی یا سیاسی می  .(519:  1379
دریافت  را  نظامی خاص  بر  مورد    حاکم  آن  کرده،  مورد  در  دهند،  قرار  مطالعه 

یا منفی    بیاندیشند، به آن پاسخ مثبت  تاثیر این آگاهی  ببینند و تحت  آموزش 
اخالقی رضایت    پیوستن فرد به یک نظام، در واقع بیانگر قاعده  رو از این.  دهند

است نظام  آن  به  آگاهی  با  افراد    .همراه  همه  برای  قاعده  این  از  تبعیت  و  اجرا 
جامعه بشری    ، در واقع بشر قانونگذاری است که با گزینش خود  .ستآور االزام

می انتخاب  نیز  می .  کند را  واقع  در  مجموعه فلسفه  آدمی،  دهد  نشان  خواهد 
 .(47-32:  1376سارتر، ) آوردها را به وجود میروابطی است که اقدام

برتری آگاهی و دانشنظریه با  به طوق می  گرایی  این  کشد.  نظری، عمل را  بر 
پراکسیس فرایند عقل  اساس  نظام، یک  انتخاب  قلمداد میاجتماعی  شود  محور 

از    .کند مقاصد و منافع فرد را در اقدام به آن ارزیابی نمایدکه محقق باید تالش
رفتارهای  این انتخاب  سیاسی، نظر،  استمرهون  فرد  بحث  .  آگاهانه  در  بویژه 

کارگزاران  دولت که  است  توجه  قابل  کنش  نظامها،  محسوب همصدر  ایی 
   . شوددموکراسی می ب تکوین موج شوند که می

به این سوال که در یک کنش درواقع نظریه  نقش ذهن مهمتر    گرایی در پاسخ 
با ارائه تجزیه و    گرایی کند. نظریهگرایی تاکید میشدت بر ذهن باست یا عین؟،  

به این پرسش که آیا تولی   تحلیل عمل خودآگاه انسانی ـ اعم از  در پاسخ  دات 
فعالیتکنش و  فعالیتها  یا  روزمره  اندیشههای  و  فکری  ـ انسانی  هایهای 

بر      –تحت تأثیر ساختار اجتماعی است    کهاینعقالنی است یا    محصول انتخاب
فاعل برجسته  می  نقش  تأکید  کنشگران .  کند شناسا  دیگر  بیان  فاعالنی    به  را 
 . کند دارای اراده تلقی می

درونمایه   با  دموکراسی  به  نسبت  فلسفه  اولویت  الگوی  نوشتار،  این  منظر  از 
فلسفی فوق الذکر در اندیشه داوری، ملکیان و طباطبائی به شدت نمود یافته و  

دولت به  پژوهش  این  نظری  چارچوب  عنوان  از  به  پس  هشتم  و  هفتم  های 
کنش تحلیل  چارچوب  این  در  است.  یافته  تعمیم  اسالمی  دولت  هانقالب  ای 
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گرچه    کرد.  توان بازیگران را فارغ از عمل خودآگاه تصوردهد که نمینشان می
  اما  رودسوال نمی  شناختی موثر بر کنش افراد زیرهای جامعهدر این مقاله زمینه

اساس کنش بر  عمل  تاثیر شرایط حصول  می  هایبر  تاکید  این  ذهنی  در  شود. 
های شاخص  ر ابعاد تئوریک کنش، ازآگاهانه و سای کنش  چارچوب، فردگرایی،
می محسوب  پدیدهتوسعه  تببین  بنابراین  با  پیچیده  شوند.  دموکراسی  مانند  ای 

 است.  دهد، ضروریکه رفتار فرد را مرکز ثقل خود قرارمی رویکردی نظری 
منظور   به  که  است  فلسفی  دموکراسی  الگوی  پژوهش  این  در  نظری  چارچوب 

زندگ  واقعیات  در  بهتر  طباطبایی،درک  آرای  قالب  در  کنونی،  و    ی  ملکیان 
می داوری   ارائه  قرائتاردکانی  و  های  گردد.آنان  مدرنیته  به  نسبت  فلسفی 

می ارائه  برابر  دموکراسی  در  فلسفه  تقدم  از  موجزی  دفاع  واقع  در  که  دهند 
توان به تجزیه و تحلیل  واقعیات عینی جامعه است که بر مبنای آن به خوبی می

دولتدموکرا در  ارائه  سی  به  همچنین  نویسندگان  پرداخت.  هشتم  و  هفتم  های 
  ریچارد رورتی مختصری از نظریات گروه مقابل یعنی عملگرایان به نمایندگی  

میرسپاسی  و   نیز  علی  را  دموکراسی  به  فلسفه  نقد  گفتگو  این  در  تا  پرداختند 
   فراهم آورده باشند.

 داده های نظری 

 تجدد اندیشه ضرورت و یئطباطبا سیدجواد ـ الف 

.  سیاسی است  ی پژوهشگری با نگرش روشمند در حوزه اندیشهئطباطبا  سیدجواد
داند. از این لحاظ  ها را ضروری میپدیدهدر مطالعه  انداز نظری  او داشتن چشم 

مایه فلسفی و فکری مورد نکوهش وی قرار  در هر مطالعه؛ عدم توجه به درون
طباطبایی پرسش از پیوند میان عمل و    .(372-369:  1374ی،ئطباطبا)  گیرد می

 .  داند نگاری اندیشه میسیاسی و تاریخ فلسفهترین مساله نظر را مهم
مسائل تحلیل  در  آن  به  اهمیت  و  نظری  کانون    چارچوب  را  ایران  اجتماعی، 
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تاریخی  زوال اندیشه و انحطاط  »  پردازی او قرارداد و موجب ترسیم طرحنظریه
فلسفی    -در نظرگاه وی شد. در این طرح، مشکل ایران موضوعی فکری  «ایران

شده  اندیشه .  است  قلمداد  تاریخ  به  نسبت  طباطبایی  نقادانه  در  ورزی  نگرش 
غربی علل توسعه اندیشه در غرب و فقدان    آورد تا مدرنیتهبستری فراهم  ایران  

تلقی  ایران  در  اندیشه  انحطاط  تدوین  به    گردد.  آن،  با  طباطبایی  دیگر،  سخن 
داد قرار  انتقادی  واکاوی  مورد  را  ایرانیان  ملی  آگاهی  خود  مفهومی  در  .  نظام 

گیری اندیشه در ایران معاصر، تصلب روزافزون سنت  یک نگاه کلی، عدم شکل
حاکمب و  نقد  عدم  اندیشهواسطه  امتناع  شرایط  مولفهمهم  ، شدن  طرح  ترین  های 

 وی است. 
طباطبای  سنتتفکر  اهتمام  بر  مبنی  ایران،  ی  در  تجددطلبی  از  تخطی  و  ورزی 

سنت رابطه  مبنای  بر  فلسفی  می  -چارچوبی  زمینه  تجدد  این  در  او  که  طلبد 
استبه هگل  از  متأثر  این .  ویژه  تاریخ  رواز  به  به  هگلی  از  نگاری  شکلی  مثابه 

از  »ای  ریهبر این اساس، طباطبائی بر ضرورت تاسیس نظ  . نگردورزی میاندیشه
ویژه در نظریه آگاهی  لمانی از کانت تا هگل و البته بآن سنخ که در ایدئالیسم آ

می تاکید  علی)  کندهگل«  و  را    .(229:  1389حسینی،  فیرحی  هگلی  آگاهی  او 
داند که سعادت همگان در پیروی از آن است. از نظر  ورزی مینظامی از فلسفه

پرسش  هگل،  اندیشه  در  پاسخ  طباطبائی  فیلسوفانهو  بحران  های  مبنای  بر  ای 
بحران با  آن  انطباق  و  مطالعه  که  دارد  می  وجود  کشورها  طور  کنونی  به  تواند 

پرسش حل  اهمیت  بر  طباطبایی  واقع  در  رساند.  کمک  آن  حل  به  های  جدی 
می تأکید  کهن  متون  از  از    . ورزدامروزین  پرسش  فیلسوف،  منزله  به  »...آنان 

طرح را  کنونیکرده  بحرانی  بحران  که  و    اند  دارد  بنیادین  پیوندی  آن  با   ... ما 
-44:  1374ی،  ئ)طباطبا  «گیرد  توجه به آن پرسش مورد بحث قرارتواند بینمی
45) . 

ی نسبت به فقدان اندیشه در ایران و نقد سنت به منظور حل این  ئنگرش طباطبا
اندیشه پایگاه  مبنای  بر  یعنی»بحران،  او  اورزی  واقع ست.  تجدد«  یا    در  تجدد 
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تاریخ  مدرنیته میمبنای  قرار  وی  آموخته  .گیردنگاری  در  فکریتحول    -های 
انسانها   درتاریخ  نوینی  برهه  غربی  انسان  آورد بفرهنگی  این    .دنبال  طباطبایی 

فرهنگی است زیرا بر اساس غرب  داند »تحول را مدرنیته با ماهیت فرهنگی می
آنچه از نظر شناخت غرب مهم است، دقت  ...  ستا  و تمایز آن با شرق، فرهنگی 

  عقالنی است و بقیه امور را باید با توجه به آن در نظر  به اصل فرهنگی و اندیشه
وی تاثیر این دوران را بر غرب مثبت و بر شرق    .  (5:  1373 طباطبایی،)  «گرفت

می میمنفی  فیلسوفان  پذیرش  مامن  را  غرب  زیرا  که  داند.  حالی  در  در  داند 
اندیشه زوال  اصلی  عامل  را  درونی  اندک  نخبگان  وجود    داندمی  ایران 

   . (29-26: 1372)طباطبایی،  
ماندگی  طباطبایی فقدان اندیشه در باب زوال تمدن ایران را مسئله اصلی عقب

رو، معتقد است: » انزوا و فقدان مفهوم انحطاط در یک  داند. از اینایرانیان می
  . ( 10 :1373 طباطبایی،)  «طاط نیست، بلکه عین آن استفرهنگ بیانگر عدم انح 

بیان اصلیبنیان  دیگر   به  فلسفی  شکل  های  را  مدرنیته  پدیده  ظهور  بستر  ترین 
اندیشهمی فلسفی در ایران، نوعی شرایط امتناع  دهد و طی دو سه قرن انحطاط 

فکری است که    ـاز تفکر مدرن در کشور حاکم بوده است. ضعف سنت فلسفی  
انحطاط  مین طباطبایی  نتیجه،  در  بگذارند.  گام  مدرن  جهان  به  ایرانیان  گذارد 

 داند تمدن ایران را با رکود بنیادین اندیشه فلسفی به شکلی تنگاتنگ مرتبط می

 . (11-9:  1373ی، ئ)طباطبا
بوده انقالب  از  ایران قبل  است.    مشروطه همواره اولین حرکت دموکراتیک در 

ی  تأملی درباره»  خواهی در کتابتوصیف شکست این دموکراسیدر    طباطبایی
خواهان را  های مشروطهتالش  (، 1386)  «حکومت قانون در ایران  نظریه  :ایران

است که نهادها در هر جامعه    داند. او مدعی تئوریک و فلسفی می  هایفاقد بنیان
پیچیده روند  ژرفای    بازتاب  در  تحولی  که  زمانی  تا  است.  اندیشه  در  تحول 

نمی  اندیشه نهادها،  ظاهرِ  در  اصالحات  نیاید، صرف  پدید  به  مردم کشور  تواند 
ای منجر شود. در این راستا، طباطبایی در بحث توسعه در ایران  دگرگونی عمده
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برای  ]  های گذشتهایدئولوژی در دههزدگان و اصحابتسیاس»...    معتقد است: 
ها را به فراموشی  اند و در آن توسعه زیرساختگشوده  راهی [  کردندموکراتیک

حالی...    اندسپرده توسعه]  کهدر  الگوهای [  راه اصلی  و دریافت  تجدد  اساس  بر 
اختارزدایی  مدرنیته و س  کردن ساختارهاینهادینه  ...فرهنگی مدرنیته،  ـ  معرفتی 

ایران است. بنابراین ما باید با  صنعتی و قبیله  های پیش از فرهنگ و ارزش ای 
 . (48-45:  1374  ی،ئطباطبا) «بنیادهای فکری دنیای جدید آشنا شویم

کتاب  در  اندیشه»  طباطبایی  تاریخ  بر  فلسفی  ایران  درآمدی  در    « سیاسی 
را مشکل در    ایران سیاسی در    اندیشه، مشکل بنیادین در تدوین تاریخ  (1377)

تاریخی قدیم و عدم توجه به اندیشه   داند. »گسست از وجداندیدگاه فلسفی می
نیامد، بلکه در اثر    نوین دوران جدید پیش   قدیم ایرانی به دنبال تاسیس اندیشه

نگاری ...، بر پیکر  های در حد نازل روزنامهای بود که از سوی ایدئولوژیضربه
 .(43-28:  1377طباطبایی،) دیشه و وجدان تاریخی قدیم وارد آمد«ان

های مختلف  ها؛ دورهآثار طباطبایی، غیبت اندیشه در باب انحطاط تمدن همه در 
داده  قرار  توجه  مورد  را  ایران  اجتماعی  به    تاریخ  او  حد  از  بیش  اهمیت  است. 

بحرانالیه تبیین  در  تفکر  داشتن چشمهای  به  توصیه  و  در حل  ها  مدرنیته  انداز 
 دموکراسی در نظرگاه وی است.   فلسفهها، تایید  بحران دولت

 فلسفی دموکراسی  ظرف فکری ـاردکانی و داوری  ـ ب

اردکانی از جمله اندیشمندانی است که بر اولویت فلسفه در تحلیل    رضا داوری
درونمایه با  وی  فلسفی  نگاه  دارد.  تاکید  همان  سیاست  معکوس  آرای  ای 

با   طباطبایی  اما  دارند  نظر  مدرنیته  فلسفه  بر  دو  هر  واقع  در  است.  طباطبایی 
 نگاهی خوشبینانه و داوری با رویکردی منتقدانه. 
اندیشه داوری ایرانی در  تاریخی  درک تحول در جامعه  به نگاه  ، مستلزم توجه 

نقد   و  بازخوانی  به  فارابی،  فلسفی  دستگاه  در  تامل  با  او  اوست.  مبانی  فلسفی 
شدن ایران    گرچه او در رد مبانی تجدد به عنوان الگوی مدرن  پردازد. تجدد می
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می قرار  طباطبایی  با  تمایز  تبییندر  اما  انکار    گیرد،  را  مبانی  آن  وی،  فلسفی 
کشف بر  تنها  و  آنچه   نکرده  اما  دارد.  تاکید  بومی  درونمایه  با  تمدن  فلسفی 

فلسفی    نگرش  زیرار اندیشه داوری است.  اهمیت دارد، دفاع از فلسفه و تفکر د
نشان دموکراسی،  مانند  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  فلسفهبه  به  گرایش    دهنده 

 دموکراسی در اندیشه وی است. 
:  1378اردکانی،    )داوری  داندداوری فلسفه را علم اعلی و اساس سایر علوم می

با  .(136-137 در  را  آن  درد  و  تفکر  نبود  را  درماندگی  و  فتاو  فرهنگی  های 
داوری   .(30-28:  1363داوری اردکانی،) کند نه ساختارهای عینیذهنی دنبال می

آن را بستری مناسب برای تولید و رشد اندیشه  معاصر ایران    با نگاهی به تاریخ
داند. او با تامل در تاریخ غرب، به تقدم نظام فکری و فلسفی در تدوین آن  نمی

ویژه در نظریه دولت مدرن هگل، در حکم  این نظام فکری بهاشاره دارد. »وجود  
به ملی  عناصر  قالب  در  و  تعریف  تشخصکارگزار  ملی  هویت  و  می  ویژه  یابد 

می پدیدار  جامعه  سطح  در  نامسپس  مدرن  دولت  غرب،  در  تحول  این    گردد. 
جامعه اندیشگی  رشد  شرق،  در  آن  فقدان  و  ناممکن   دارد  اساس  از  را  ایرانی 

    .(10-9: 1386اردکانی،   داوری) «سازدمی

بنیان فقدان  است  غرب  با  ایرانیان  مواجهه  طرق  نقد  در  فلسفی  داوری،  های 
فهم ریشهکند، از اینمدرن را احساس می های فلسفی  رو چگونگی کنار رفتن 

تمدن غرب و جایگزینی آن با ظاهر فرهنگ در ایران را با زبان و فهم سیاسیون  
می بنیادهایدان مرتبط  نه  می  د  رابطه  این  در  به »  گوید: فلسفی.  من  نظر 

سیاسی داشتند    راهگشایان تفکر و تمدن غرب در ایران است که همگی اغراض
آزادی و عدالت  از مشاهده وضع  اجتماعی می د  و  خواستند... مستشارالدوله که 

بود،   شده  متحیر  ایشان  اجتماعی  و  علمی  ترقیات  و  فرانسویان  زندگی 
جوابمی  ... خان  میرزاملکم  بداند.  را  پیشرفت  این  رمز  رمز    خواست  که  داد 

تقی  بعدها سیدحسن   ... است  قانون  لفظ  در  اروپائیان  ...  پیشرفت  نوشت:  زاده 
مطلق  تسلیم  و  بالشرط  اروپا،  تمدن  ترویج  و  قبول  اروپا  نخست  به  «  ...شدن 
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داوری  .(47-46:  1363اردکانی،    داوری) واقع  با   ، در  ایرانیان  برخورد  مشکل 
عمل را  غرب  میتمدن  که  گرایی  فلسفه  آفتداند  است  جان  »...  ورزی 

می  آن  نتایج  برای  را  فلسفه  که  جدید  تفکر  عملراهگشایان  گرایی  خواستند... 
ایم نه  است... مشکل این است که دائم به فکر راه چاره  خصیصه اصلی آنان بوده

مسئله اردکانی،    «فهم  این  .(55:  1363)داوری  نمی  نظر از  مدرنیته  ابزار  توان با 
رفت.   تجدد  شناخت  به  فلسفی  تفکر  با  باید  بلکه  شناخت  را  غیرمدرن  عالم 

تئوریست سایر  همانند  فرهنگ داوری  تشریح  در  تمدن  ها،  عنصر  به  ساز  غربی 
توجه  دیگر  عنصر  هر  از  بیش  فلسفه  و  فل  عقل  تقدم  با  او  عمل،  دارد.  بر  سفه 

پیش  اندیشه  از  امری  را  می  موجودفلسفی  راهگشا  »و  فلسفه داند.  از  من  دفاع 
 .(664-662:  1378 اردکانی،داوری) «دفاع از تفکر و پرسش از این امور است

های به فراخور آثار داوری، رویکرد نظری به تحوالت، مهمترین اصل در تحلیل
عینی   به عوامل  توجه  او  و در مجموع اوست.  پارلمان، حزب  تکنولوژی،  مانند 

وی در    .داند نهادهای مادی غربی را نسبت به عناصر فلسفی دارای اولویت نمی
گرایی عصر تجدد را مقدم  ( عینی 1363)«  ای از تاریخ غربزدگی ماشمه»  کتاب

کرده    درست است که سیاست همه چیز را به وسیله تبدیل».  داند بر فرهنگ نمی
  اردکانی،   داوری)  «دعوی خودبنیادی دارد؛ اما پرورده فلسفه و فرهنگ است... و  

رو، سیاست، دموکراسی و سایر ترتیبات مادی و نهادی، از این  . (15-35:  1383
کرد    نباید گمان»است:    شوند. داوری مدعی برساخته از ظرفی فلسفی قلمداد می 

بی فلسفه  از  شدهدموکراسی  جه   نیاز  این  به  و  پشتیبانی  است  آن  از  فلسفه  ت 
به...  کند نمی نیاوردهفلسفه دموکراسی را  به عالم جدید    وجود  است. دموکراسی 

فلسفه استوانه  با  جدید  عالم  اگر  و  دارد  نمیتعلق  بوجود  و  اش  لیبرالیسم  آمد، 
نمی پدید  هم  تصدیق...  آمددموکراسی  باید  را  حکم  این  جهان   معهذا  که  کرد 
فلسفه ساخته   با  مبنا،    بر  .(43-25:  1383اردکانی،داوری)   «استشدهکنونی  این 
بی دموکراسی،  مایه شناخت  تفکر،  از  سیاست  جدایی  هرگونه  و  محکوم    فلسفه 

 تباهی آن است.  
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معتقد است برای شناخت آن باید پرده از تفکر غربی  فلسفی به غرب    او با نگاه
شد، دو هزار سال    در یونان زاده  تفکروری، صورت فلسفی  برداشت. در بینش دا

در مرکز ثقل  سوبژکتیویسم  ماند و در دوران    در عالم مسیحیت و اسالم هم زنده 
:  1380)داوری اردکانی،    واقع شد و بنیاد زندگی و نظام علم و سیاست غرب شد

6) . 

 ملکیان و اولویت فلسفه بر دموکراسی مصطفی ـ پ

میبه نظریهنظر  اندیشمندان  تفاسیر  بیشتر  مقایسه رسد  و  تطبیق  مبنای  بر  گرا، 
بر   ایران  اندیشه  انحطاط  در  طباطبایی  فلسفی  دفاع  است.  یافته  شکل  تاریخی 

ای تاریخی،  اردکانی نیز با مقایسه  غرب است. داوری  مبنای مقایسه با مدرنیته
را غیرذهنی می مدرنیته  با  ایرانیان  مواجهه  نگاهی  دان هر چند  این جهت،  از  و  د 

انتقادی به تاثیر غرب بر شرق دارد، اما اساسا مدرنیته را محصول زایش فلسفه  
می غرب  مصطفیدر  آثار  کنارملکیان    داند.  به  مقیاس  در  تاریخی،  های 

شناسی ملکیان با های دوگانه نظر و عمل نیز پرداخته است. در واقع روش تقابل 
گرایانه را سلب و تامل فلسفی را ایجاب  ای عملهطرح اولویت فلسفه، اندیشه

 کند. می
فرهنگی   رویکردی  با  را  جوامع  ضعف  علل  و  تاکید  فکر  اصالت  بر  ملکیان 

فرهنگی به خوبی بینش سوبژکتیو خود را به نمایش  سنجد. او در بحث اصالتمی
...»گذارد:  می باورها  دارای  افراد  که  یک جامعه آن است  و    بزرگترین مشکل 
خواستهاح و  باشندساسات...  نباید  که  هستند  مساله .  هایی  این  به  که  آنرو  از 

عمل مقام  در  که  را  آنچه  همه  مقام معتقدم،  در  که  را  آنچه  همه  و  بیرونی 
.  گردانم به درون آدمیاناش را برمیاست، ریشه  اجتماعی محل نظر  هایفعالیت

درون تا  معتقدم  دگرگونمن  چیزی   مان  بیرون    نشود  مطلوب  در  دگرگونی 
هر دگرگونی آبژکتیو باید قبل از آن یک دگرگونی سابژکتیو  ...  نخواهد داشت
باشد دگرگونی...  رخداده  این  فرهنگی  حال  دگرگونی  یک  من  نظر  از  ها 
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اصالت  . است همان  آن  و  دارد  درون  تحول  در  ریشه  بیرونی  دگرگونی  ..طبعا 
   1. «استفرهنگی

ایران اشاره دارد. وی در  تئوریستملکیان مانند سایر   بر مساله مدرنیته در  ها، 
را   جامعه  یک  مشکل  بزرگترین  آن،  مطلوب  نوع  بسط  و  دموکراسی  موضوع 

می  مساله عنوان  دموکراتیکفرهنگی  برای  وی  حرکت  کند.  جامعه  یک  شدن 
همسان شرایط مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را خواستار است اما شرایط  

ر می    افرهنگی  اینها  همه  مولفه 2. داندمادر  اثبات  منظور  به  فکری  او    -های 
های عینی  فلسفی دموکراسی، به اولویت ابعاد فلسفی دموکراسی در تقابل با ایده

تقابل دوگانه  شناسی موجود میجامعه فلسفه دموکراسی، در  او از  پردازد. دفاع 
و متضادی   ریانات دوگانهشناسی جحوزه نظر و عمل ریشه دارد. فلسفه و جامعه

علوم   مختلف  بسترهای  در  دادهرا  دو  شکل  هر  از  اندیشمندانی  و  مکاتب  و  اند 
گذار در  که  داشته  وجود  تاکید    سنت  اختالفات  این  عمق  بر  پیوسته  تاریخ، 

دانند معتقدند برای هیچ  عملگرایان چون عقاید را فاقد بنیان نظری می.  اندکرده
بالتبع برای عقیده به حقانیت و مشروعیت یا  .  ود نداردای مبنای نظری وجعقیده

نظام سایر  از  نظام  یک  نیستند برتری  قائل  نظری  مبنای  نیز  مقابل  .  ها،  در 
نظری پدیدارها، حتی عملگرایان را خارج    معتقدین به فلسفه، با توصیف منطق 

نمی نظر  در  فلسفه  چنگال  برای  از  عملگرایان  که  معتقدند  آنها  از  گیرند.  دفاع 
پاره به  خود  دموکراسی  لیبرال  انسانمنطق  مبانی  متوسل  ای  فلسفی  شناسی 

 .( 169 -167:  1383 ملکیان،) اندشده
فکر،   باید  ابتدا  است  معتقد  دموکراسی  بر  فلسفه  اولویت  از  دفاع  با  ملکیان 

مبانی  و  نهادهای   فرهنگ  آنگاه  شود،  پیگیری  جامعه  در  دموکراسی   فلسفی 
این   دموکراتیک شکل  از  بر  یابد.  دموکراسی  تقدم  از  دیدگاه کسانی را که  رو، 
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می سخن  میفلسفه  شکست  به  محکوم  چالشگویند،  به  با  او  کشیدن  خواند. 
فلسفی موضوعات   شناسی، به تحلیلساختاری حاکم بر موضوعات جامعه تصلب

می دموکراسی  مانند  بنیانی »پردازد.  غیرفلسفی  را  آ  فلسفه  پسِ  از  که  ن،  است 
فلسفه اصولی دارد که آن اصول اصالت  .  شودهای دیگر استنتاج می شاخ و برگ

گیرند و وامدار نظریات دیگر نیستند؛ بلکه این  زمانه نمی  خود را از مشهورات
شود چیزی را از  نمی.  شوندنظریات و سایر اصول هستند که از فلسفه مشتق می

پذیرش آن به سراغ فلسفه رفت و اصول  عرف به عنوان اصل پذیرفت و پس از  
  1.«فلسفه را بنیان نهاد

دفاع فلسفی ملکیان از دموکراسی در برابر کسانی است که فلسفه را از هرگونه  
می  کمک عاجز  دموکراسی  به  دارای    دانند.رساندن  را  دموکراسی  ملکیان 
میریشه فلسفی  معرفتهای  الزام  به  اعتقاد  با  و  اخالداند  و  به  شناختی  قی 

می دموکراسی  از  موجزی  فلسفی  دفاع  به  واقع  در  این  .  پردازددموکراسی،  بر 
شناختی و هم به لحاظ اخالقی به  ما هم به لحاظ معرفت» کند: اساس او عنوان می

داریم التزام  معرفت.  دموکراسی  لحاظ  را  به  التزام  این  حقیقت  زیرا  شناختی 
عدالت می زیرا  اخالقی  لحاظ  به  و  میطلطلبد  را  التزام  این  اگر  .  خواهدبی 

ای جز دموکراسی نداریم و چون به لحاظ  طلب باشیم چارهطلب و عدالتحقیقت 
طلب بود، طبعا طلب و به لحاظ اخالقی باید عدالتشناختی باید حقیقتمعرفت

ر واقع ملکیان در مقابل کسانی که معتقدند  د  2. «نوعی الزام به دموکراسی داریم
از   ناشی  صرفا  و  تئوریک  امری  آن  اثبات  و  ندارد  دفاع  به  نیازی  دموکراسی 

داند.  عملی است؛ نظام دموکراسی را قابل دفاع آن هم از نوع فلسفی می  تجربه
گویه مبنای  بر  دموکراسی  از  وی  فلسفی  معرفتدفاع  اخالقی؛  های  و  شناختی 
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دارد اشاره  قیدی  بدون هیچ  دموکراسی  به خود  تا  راین از  .  تنها  و درصدد است 
لیبرال  نظام  که  کسانی  با  را  خود  نظام  مخالفت  همه  مادر  را   ها دموکراسی 

   1دانند، اعالم دارد. می
ریشه چون  زمانه  مشهورات  ملکیان،  نظر  نیازمند  از  دارند،  فلسفی  های 

دموکراسی،  ند. او در دفاع از اولویت فلسفه بر  هایی برای تفسیر هست فرضپیش
پیش قلمدافرضاین  سیاسی  و  اجتماعی  امر  هر  تفسیر  نهایی  منابع  تنها  را  د  ها 

فرضکند  می پیش  نیازمند  معرفت »دموکراسی  همچون  فلسفی  شناختی،  های 
انسان ارزشخداشناختی،  وظیفهشناختی،  و  استشناختی  بر  2. «شناختی 

را  این دموکراسی  رانه  اساس،  آن  بلکه  فلسفی  اصول  زمانه   از  مشهورات  از 
 گیرد. که خوب یا بد اعتبارش را از یک نظامی فلسفی می داند می

 نقد فلسفه بر دموکراسی: چالش اولویت دموکراسی بر فلسفه  ـ ت

نظریه اندیشمندان  دارد؛  بین  اختالف وجود  بسیار محل  موارد  عملگرا در  گرا و 
حوزه فلسفه، فرهنگ، آزادی، روشنفکری و تقدم دموکراسی یا فلسفه  به عنوان  

 مهمترین پارامترها آورده شده است. 
موضوعات   مهمترین  در  آن  جایگاه  و  فلسفه  گروه؛  دو  مناقشه  مورد  مساله 

عملگرایان است.  دموکراسی  همچون  مانند  اجتماعی   در  فلسفه  دخالت  رورتیی 
در  رد   را   عمومی  امور   نقدی   با  آزاد   و   انسانی  جوامع»  گویند: می  رابطه  این   و 

  مطلق  مفاهیمی  را  سعادتمندی  که  دارد  پرسشگر  افرادی  و  برجاست  پا  مستقل
  همان  یابند،دست   عینی   مصادیق   به   آن  طریق   از   که   انگارندنمی (  فلسفه  در)

 معنا   مشترک  زندگی   به  سو  یک  از   که  هستند  نظرش  مورد  نهایی  واژگان
  زیبایی،  نیکی،   همچون  مقوالتی  از  مجدد  تفسیر  امکان  دیگر   سوی  از   و  دهند می
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و   حقیقت،    گسترش  را   مردمان  ذهن   صورت  بدین  و  فراهم   را  جامعه  فرد 
  دوران   در  معتقدند  گرایاننظریه  مقابل  در  .( 58-15:  1385  رورتی،)  «دهندمی

  اعراض  تواننمی  توسعه  از  و  گرفت  نادیده  توان نمی  را  تجدد  که  کنونی  فترت
  در   سرعت  به  که  خردیبی  برهوت  در   شدن گم  از   را   ما  بتواند  فلسفه  شاید  کرد، 
  فکری   آشوب  من: »گویداردکانی میداوری  .  کند  حفظ  یابد، می   گسترش  جهان

  در  باید  کنونی   فترت  شرایط  در  معتقدم  بلکه  دانمنمی  آینده  خطر  را  نظمیبی  و
  فلسفه .  تفکرم  و  پرسش   اندیشه  در   بیشتر  حقیقت  در  من.  بود  آینده  نظم  اندیشهِ

 . (664-662: 1387  اردکانی، داوری) دانممی گشا راه   و آموزره  را
  مبنای   ایعقیده  هیچ  برای   چون»  که   کند می  غایت بیان  و  مبنا   رورتی در انکار 

در   وجود  نظری   مبنای  هیچ  نیز  نظام  یک  برتری  به  عقیده   برای  نتیجه   ندارد 
  نظام  هیچ  برتریِ  و  حقانیت   از   فلسفی   و  نظری  دفاع  یعنی   نیست؛   درکار   نظری

  رساندن  کمک  هرگونه  از   فلسفه  از اینرو،   نیست؛  ممکن  ایسیاسی  یا   و   اجتماعی
  دموکراسی  برتری  تواندنمی  فلسفه  است  معتقد  . وی«است  عاجز  دموکراسی  به
  و   خنثی  مبنایی   چیزی  هر  از   دفاع  هنگام  زیرا   کند،   اثبات  را   دیکتاتوری  بر
  در   غربی  فالسفه  داردمی  اذعان  او  .(Rorty, 2000:2 )  ندارد  وجود  طرفبی

  هنوز  زیرا  بردند،  پناه  فلسفه  به  مدرنیته   دستاوردهای  از   دفاع  برای   ای  برهه
 فلسفه   دفاع  به  نیازی  نهادها  این   امروزه   اما.  بود  نکرده   پیدا  تحقق  مدرن  نهادهای

تئوری   . ندارند ادعا،  این  نقد  میدر  ملکیان  چون  »نویسندگرایانی  آنجا:    که   از 
  اولویت   هستند،...   قیاسی  غیرقابل  و   متنوع  ابعاد  دارای   فّلسفه  همچون  مقوالتی

  تعریف   یک  بر  دموکراسی  اولویت  بیانگر  واقع  در  رورتی  فلسفه  بر  دموکراسی
  در ادامه داوری   .(172  تا، بی  ملکیان،)  «است  فلسفی   شناسیانسان  یعنی  فلسفه  از

پردازد که در چارچوب نظری نیز  به اثبات پشتیبانی فلسفه از دموکراسی می  نیز
 .  1آمده است 
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  و  سیاسی  فلسفة  به  وی  آوردن   روی   علت   رورتی  پادمبناگرایی   رسدمی   نظر  به
  فلسفی دفاع به  نیازی دموکراسی  و  لیبرالیسم  که  است  معتقد  وی. است اجتماعی 

  پذیرتوجیه  اخالقی  اصول  همة  رعایت   برای  اجتماعی  پیمان  صرفاً  بلکه  ندارند،
  لیبرالیسم  از  دفاع  وی  نظر   از.  هستند   لیبرال  دموکراسی   یک   شهروندان  همة   برای

  امر   این   اثبات   زیرا   ندارد   الزام  دموکراسی  لیبرال  نظام  یا  و  دموکراسی   یا
 مّآبان،   فلسفه  مقابل  در.  است  عملی  تجربة   از  ناشی  صرفاً  بلکه  نیست،   تئوریک 

  آرای  نحو  بدین  و  دانند می  فلسفی  نوع  از   هم  آن  دفاع  قابل  را  دموکراسی  نظام
  و   شناختیمعرفت   الزام   به   اعتقاد  با   ملکیان.  دهند می  قرار   نقد   مورد   را  رورتی 
.  پردازد می  دموکراسی  از  موجزی  فلسفی  دفاع  به  واقع  در  دموکراسی  به  اخالقی 

وی همانگونه که در چارجوب نظری آورد جامعه را هم به لحاظ اخالقی و هم  
نیازمند معرفت می  شناختی  که 1داند. دموکراسی  است  معتقد  او  ادامه    وقتی  در 

  این  آید، می   وجود   به  دموکراسی   به  اخالقی   و  شناختی   معرفت  التزام  از   بحث
  رو این   از.  دارد  اشاره  قیدی  هیچ  بدون  دموکراسی  خود  به  تنها  فلسفی  دفاع

  در   که  دموکراسی  لیبرال  نظام  بر  رورتی  خاص   تاکید   است   درصدد  ملکیان
 .  نماید  رد  را هاستنظام همه مادر  نظرگاهش

است.   در  رورتی پادمبناگرا  نیز  ازآزادی  را  او  دفاع    در  که  نوعی  از  آزادی 
  عدالت و  همبستگی  تأمین  راه بهترین  است، مطرح  لیبرال دموکراسی و لیبرالیسم 

  مدرنیته  اجزای  سایر   و  آزادی  او  .(12-10:  1385  رورتی،)  پنداردمی  اجتماع  در
  دست   در  افساری  آزادی  رو این  از.  داندمی  معنادار   دموکراسی  پارادایم   در   را

  آزادی   مفهوم  به  که   است   دموکراسی   این   واقع  در   و   است   دموکراسی   و   سیاست 
  تاریخی   پیشینه   محصول  را  بیان  آزادی  همانند  مقوله  یک  به  باور  او.  دهد می  جان

  همه  درباره  زیربنایی  حقیقتی   به   راجع  بصیرتی   مبنای  نه  داند می  شخص   خاص
نظر،   با  مخالفت  در  مشربانفیلسوب.  بشر  ابنای   عصر  مادیت  که  معتقدند  این 
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-می  جمع  هم   با  وحدت   یک  در   دو   این  بلکه  نیست،   فرهنگ   بر  مقدم   تجدد
  گرفته  بکار  و   کرده  تبدیل  وسیله  به  را  چیز   همه  سیاست   که  است   درست.»شوند
  سیاست ...  است   فرهنگ  و   فلسفه  پرورده   اما  دارد؛  خودبنیادی  دعوی  و  است 

  را  مردم  آزادی   یا  بدهد  آزادی  مثالً  جا  هر  در   بتواند  که  نیست  مطلقی  قدرت
  سازگار  آن  با  یا  دارد   مالزمت  آزادی   با  که   است   قدرتی   مظهر   بلکه  کند،  سلب

  آزادی  اختیار  اینکه  نه  قدرتند   نظم  تابع  سیاسی  اشخاص  دیگر   عبارت   به.  نیست
  ندانستند   مناسب  هرجا  و   کنند  اعطا  بخواهند   هرکسی  به   که  باشد   آنان  دست   در
 . (35-15: 1383 اردکانی، داوری)بازستانند«  را  آن

به   که  دیگری  است.  پراگماتیستنقد  دموکراسی  به  نگاه  نوع  است  وارد  ها 
زمانیکه معتقدند   نهادهای   توسط  دموکراسی  هایارزش  و  مناسبات  عملگراها 

  پیدا  تحقق  زمینه  دموکراسی   آنگاه  گردید،   نهادینه  مردم  فرهنگ   و  ذهن  در   مدنی
  سرنوشت،   تعین  حق  از  مردم  دموکراتیک،   مناسبات   حاکمیت   پرتو  در  و  نموده
  واقع  در .  گردندمی  برخوردار   مدنی   جوامع  و  هارسانه  مطبوعات،   احزاب،   یآزاد

  دموکراتیک،   نظام  در  ذهنیات  و  هااندیشه  جای  به  نهادها  تقویت  بر  تاکید  آنها با
  هایارزش  و  اصول  در این راستا ملکیان  .گیرندمی   قرار  گرایانمورد نقد نظریه

  فرهنگ   او  .داند می  جامعه  سیاسی  و   اجتماعی  فرهنگ  از  ناشی  عمومی را  حوزه
  اجتماعی نهادهای توسط  که  داندمی مدنی  هایارزش مجموعه شامل را   دمکراسی

  فکری  توسعه  و  رشد   زمینه  و   شده   درونی   فرد،   هر   در   پرورش   و   آموزش  همانند
  در   دموکراتیک  هایارزش  و  فرهنگ  تثبیت  بدون .  سازدمی  فراهم   را  آنان

  تثبیت  ها، ارزش   این   بر  مبتنی   فردی   شخصیت   گیری شکل  و   افراد   ذهنیت
  نهادهای   شدن   دموکراتیزه  زیرا.  نیست  میسر  دموکراسی  مناسبات  حاکمیت

.  دارد  جامعه  در  سیاسی  اندیشه  شدنِ  مدرن  با  مستقیمی  ارتباط  مدنی،  و  سیاسی
  پدید  مردم  در  ماقبل  هایذهنیت  تاثیرپذیری  از  خارج  مدرن،   تفکر  و  اندیشه  تا
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  1.شودمی مواجه مشکل با مدنی نهادهای  و دموکراتیک  حاکمیت دوام  نیاید، 
با  فرهنگی   جوهره  در   جهان   اجتماعی  تکامل است.  دیگری  نقد    به  استناد   محل 

  وجود  تواننمی  که  کندمی  بیان  جهان،   سراسر  در  زنان  و   مردان  مبارزات
مدنی و    جامعه  قومی،   همزیستی   سیاسی،   شفافیت  همانند  دموکراتیک   ارزشهای

  ایران،  در  عقالنی  مباحث   اصلی  جریان   دانست.  غربی   فرهنگ  انحصار  در  را   ... 
  جهان  سطح  در   در گردش  و   غالب  فلسفی   انتزاعات  به  سیاسی   وجود  ابراز  اغلب
  را   احمدآل  و  شریعتی  و  فردید   چون  ایرانی   متفکران  آرای  میرسپاسی   .است  بوده

  اندیشه  دلیل،   همین  به  و  است  دانسته  اجتماعی  ناامیدی  و  یأس  ترویج  ساز سبب
  آرامش  و  طباطبایی  جواد  سید  چون  متفکرانی  سو،   دیگر  از.  کندمی  نقد  را  هاآن

  معرفتی  بنیاد  تأسیس  در  را  ایران  مشکل  حلراه  هاآن  اینکه  دلیل  به  را  دوستدار
  کندمی  اجتماعی   مسئولیتیبی  نوعی  ترویج  به  متهم  دانند، می  جدید 

نظر وی(  1381)میرسپاسی، فکری   این   از    نکات  تا  شود   برچیده   باید  انتزاعات 
  جوهر  وی.  یابند  توسعه  اجازه   اجتماعی،  تکامل  معاصر  الگوهای  با  تر پیچیده

  عامل را  شده، خارج  رده   از  سیاسی  و معرفتی   مفاهیم  از  الهام  با فرهنگی،  استدالل
  دارند،  سنت  از  گذار   مشکل   که  کشورهایی   در   دموکراتیک   نهادهای  رشد   تهدید 

  هویت   گیرانهسخت   و  خصمانه  آتش   کشورها در  این   میرسپاسی   نظر  از .  داندمی
که   هایارزش  به  واکنش  برای   فکری  منبع   یک   موثر  طور  به  فرهنگی 
  او  (Mirsepasi, 2010: 17)  سوزند می  دهدمی  ارائه   روشنگری  دموکراتیک

است   روشنفکرانمعتقد  بزرگ  که    کشورهای  در   اشتباه  است  این  اسالمی 
کنند در نقد  قلمداد می  دموکراتیک  تغییرات  انجام  در   جوهری  عامل  را  فرهنگ

  فرهنگی   ماهیتاً   آن    لوازم  و  مدرنیته  پدیده   این نظر، طباطبایی با این فرض که
  نحصارا  در   هم  مدرن آن   اندیشه  در  فرهنگی  استدالل  جوهر  رشد  دنبال  به  است،

 
 دموکراسـی، بـه گـذار سـمینار دموکراسـی، فرهنگـی  مبانی  خحوص  در  ملکیان  دکتر  سخنرانی  به  کنید  رجوع   .1

1384  . 
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او،.  است  غربی   فرهنگ  نظر    است،   اساسی  و  مهم   غرب   شناخت   در   »آنچه  از 
  آن  به  توجه  با  باید   را  امور  بقیه.  است  عقالنی  اندیشه  و  فرهنگی   اصل   به   دقت

  در  باید   را  جغرافیایی  ثغور   و  حدود  و   سیاست  و  اقتصاد  یعنی .  گرفت   درنظر
 . (5: 1373  طباطبایی،) «کنیم جستجو غرب  تفکر اصل

  میرسپاسی  .است  گرایانعمل  به  گرایاننظریه  نقد   دیگر   محل   روشنفکری
 بنیادهای  شناسانهشناخت  و   فلسفی   مدرن   نقد  نگاهشان  در  که  را   روشنفکرانی 

  مدرنیته   هواداران  ناکامی  علت   از  پرسش  به  پاسخ  راه  تنها  سنتی،   سیاسی  اندیشه
  نهادن   پیش  از  ناتوان  را  آنان  تفکر  روش.  کند می  سرزنش  را؛  است  ایران  در

  از  میرسپاسی  دیگر،   بیان  به.  داندمی  ایران   در   دموکراسی   ریزی پی   برای  راهی
  ایران   در  دموکراسی   شدننهادینه  شرط پیش  باورشان  به  که  روشنفکرانی 

جایگزین   مدرنیته  هایارزش  که  است   فکری  تکانیخانه   سنتی   هایاندیشه  را 
  خیال  که  فیلسوفانه  هایپردازینظریه  وی  نظر   به.  است  دار گالیه  سازد، 

  جز   راستی به  پرورانند؛می  سر   در   را  ایرانیان  تفکر   شیوه  کلیت   دگرگونی
 :Mirsepassi, 2010)  نیستند  زمینه  و  زمانه  از  دور   به  و   تجریدی  هایاندیشه

  بیش  را  مدرن   ایران  در  دموکراسی  او.  اند شده  چیره  ایران   روشنفکری  بر  که  (2
  و  انگیزش   برای  همگانی   قلمرو  در   روشنفکر  یک  تکاپوی  بازنمای  چیز   هر  از

دیدگاه،  مقابل  در .داندمی  اجتماعی  عمل   و  بنیادین   تحول   به  نیاز   این 
دموکراسی      دموکراتیک   توسعه  الزمه  شناسانه  معرفت به  فلسفی  رویکرد  در 

انجام نظر،  این  اول  علوم  در  تحول  است.از  گام  در    به  ورود  بر   مبتنی  انسانی 
و انسان  بحثی  است.    در   که   تحولی  و  غربی   مدرن   هایاندیشه  ورود   شناسانه 
  پیشین  باوری  تقدیر   در   خلل   ایجاد  عامل  شد،  پیدا   ایران   نخبگان  از   برخی   اذهان

است؛واقع  به  ایرانی  اندیشه   با  برخورد  گرچه  که  است  معتقد  یئطباطبا  بینی 
  به  ایرانی   اندیشه  برای   نیز  را  هاییبحران  که  بود  ایتکانه  مثابه  به  غربی   تجدد
  با   جز   نیز  آن   شده  سپری   باورهای  از   گسست  و   مطلع  تجدید   اما  آورد،  وجود
 شود.  محقق توانستنمی ساز سرنوشت  هایبحران بروز
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و   توجهمهمترین  تفاوت،    واقعی  حوادث  آیا  که  است  پرسش  این  به  آخرین 
هستند؟در پاسخ، رورتی    سازنده   خود  یا  شوندمی  برساخته   دموکراتیک،  تاریخی 

  در  را...    و   خشونت  از  پرهیز  دموکراسی،   همچون  فرایندهایی  انسان  است  معتقد
:  1385  رورتی،)  است  کرده   خلق   دموکراتیک  و  مدنی   نهادهای  در   زندگی  فرایند 

  به را   آوریفن  و  علم گسترش مدرنیته، فرایند  به  تاریخی  نگاهی  وی با .(24-26
  نتیجه  یک  را  آن  همچنین  او.  بیندنمی  ضروری  و  مقدر  تاریخی  نظم  یک  عنوان

  مشروط  و   منحصر  را  بشری  دانش  رورتی.  بیند  نمی   نیز  آینده  در  بینی  پیش  قابل
  شناسند می  رسمیت   به  ضمنی  پدیده  یک  عنوان  به  را  عقالنیت  که  افکاری  به

  باید  ضرورتا  که  اینتیجه  یک   عنوان  به  را   دموکراسی  او   اساس  این  بر.  داندمی
  پس  در   فلسفه  و   است   پیشرو  سیاست   امروزه: »گویدشناسد،او مینمی  باشد   آمده

  به  بعد  و  رسیممی  نتیجه  به  سیاسی  دیدگاه  یک   مورد  در  اول   حال.  آید می  آن
 بر   فلسفه  نه...    نهایت   در .  گردیم می  آن  برای   فلسفی  ایپشتوانه  دنبال

. (58-15:  1385  رورتی،)  «دارد  اولویت  فلسفه  بر  دموکراسی  بلکه  دموکراسی، 
نظریه نگاه،  این  نقد    دموکراتیک،   جامعه  یک  خلق  الزمه  تا  برآنند  گراهادر 

  مجموعه   شامل   که  دمکراسی   فرهنگ   توسعه.  است  آن   دانش  توسعه  مقدمتا
  هر   در  پرورش  و   آموزش  با  اجتماعی  نهادهای  توسط   و   است  مدنی   هایارزش

  تاکید  آنها.سازدمی  فراهم  را  آنان  فکری  توسعه  و  رشد  زمینه  و  شده  درونی  فرد، 
  متن   از  و  است  غربی  تجدد  از  برگرفته  چون  دموکراتیک  هایارزش  که  دارند

  را  آن  جوامع  این  اما  است؛  نکرده  ظهور  غیرغربی  جوامع  فرهنگی  هایارزش
  و   هاارزش  تثبیت  از   ناگزیر  اند، ساخته  خویش  فرهنگی  مناسبات  جایگزین
  یک   در   اگر   اینرو،  از .  هستند  جامعه  ذهنیت  در   دموکراتیک   فرهنگ   مناسبات

  دموکراتیک  جامعه  توان نمی  نباشد؛  موجود  دموکراتیک  فرهنگ   و  اندیشه  کشور
  سازنده   دموکراتیک،  فرهنگ   و   فکر  تاریخ،  طول   در   واقع   در .  آورد  بوجود

  توسعه  بحث  در   طباطبایی   راستا،  این   در .  است  بوده  آن   نهادی  و   عینی  واقعیات 
 های دهه  در   ایدئولوژی  اصحاب  و  زدگانسیاست»...    که  است  معتقد   ایران  در
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  شرایط  از  کاوش  در   آن  در   و  اند گشوده  راهی[  کردن  دموکراتیک  برای]  گذشته
  اصلی   راه]  که  حالی  در...    اندسپرده  فراموشی  به  را  آن  هایزیرساخت  توسعه
  پی  در   ...مدرنیته،   فرهنگی   -معرفتی  الگوهای  دریافت   و   تجدد   بر اساس [  توسعه
  و  فرهنگ  از   ساختارزدایی  و  ایران  در  مدرنیته   ساختارهای  کردن  نهادینه
  با  باید  ما  بنابراین .  دارد  اهتمام  زمینایران   ای قبیله  و  صنعتی   پیش  هایارزش

   .(48-45: 1374 طباطبایی، ) «شویم آشنا جدید   دنیای فکری بنیادهای

 گرایی از اندیشه تا عملنظریه ـ ث

داد که دموکراسی    اردکانی و ملکیان نشان  فلسفی طباطبایی، داوری  هایقرائت
پیش  دو  تجربهبر  به  ارجاع  یعنی  عمده  فرهنگ    فرض  ذهن،  تقدم  و  مدرنیته 

  -وآگاهی بر ساختارها قابل بررسی است. بر این اساس، توجه به مدرنیته غربی
توان در نزد این اندیشمندان اهمیت اساسی داشته و نمی  ـ  چه مثبت و چه منفی

تاثیر   و  انسانی  تفکر  توسعه  عدم  از  پرسش  همچنین  بست.  آن  از  چشم 
ساختآگاهی بر  این    یهاپدیده  ذهنی  آثار  در  رویت  قابل  صورتی  عینی، 

در   تجدد  و  سنت  رابطه  و  اندیشیدن  از  طباطبایی  پرسش  دارد.  اندیشمندان 
چالش رفع  بر  مبنی  او  تئوریک  تالش  خوبی  به  تاریخ  آثارش  در  نظری  های 

می نشان  را  ایران  داوریفلسفه  آرای  در  فرهنگ  تقدم  همچنین  نگاه    دهد.  و 
مدرنیته به  وی  تالشیمنتقدانه  خود  عصر  ،  ملزومات  تا  را  تجدد    است 

پرورده فکر و فرهنگ بداند. »اولویت فلسفه بر دموکراسی« نیز بزرگترین  دست
نشان در  ملکیان  تواناییتالش  تقدم  شکلدادن  بر  بشر  ذهن  نمادین های  های 

 تجدد مانند دموکراسی است.  
گرایی وگرایشات منبسط از  نظریهبا استفاده از امکانات مفهومی الگوی    در ادامه

داوری طباطبایی،  آرای  در  دولت  آن  در  دموکراسی  ملکیان،  و  های اردکانی 
فلسفی در آثار   شناسیگیرند. معرفتهفتم و هشتم مورد تجزیه و تحلیل قرار می

کننده خوبی در  این اندیشمندان، در تکوین اولویت فلسفه بر دموکراسی، تبیین
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های فوق در خصوص اهمیت فکر، فرهنگ و  حاکم بر دولت نگرش دموکراتیک  
-های هفتم و هشتم با این پیشاز منظر این نوشتار، دولت  سیاسی است.  توسعه

عینی دموکراسی    دموکراسی بر ترتیبات   زنند که فلسفهفرض دست به کنش می
  رهنگ، فآموزش   آگاهی،  رو، بر پایه نظام مدرنیته؛ اندیشه،اولویت دارد. از این

یاری   دموکراسی  ذهنی  رشد  به  که  عنصری  هر  یا  و  مولفهسیاسی   هایی رساند، 
دولت در  را  دموکراسی  بر  فلسفه  اولویت  که  میاست  نظر  مورد  سنجد.  های 

های فکری مدرنیته بر اصول  های مذکور با تقدم ریشهبازیگران قدرت در دولت
کردن جامعه برابر اصول  محقق  اند که در آنعینی، سیاستی را مرام خود قرارداده 

دموکراسی شکل می  با  موازین ذهنی همساز  این و  از  به   روگیرد.  ملزم  را  خود 
ابزار ذهنی آن می  ادای وظایف  این راستا،    . دانند دموکراتیک در چارچوب  در 

حقوق فرهنگ ی  انسان  توسعه  آموزش  به    و  اولویت  با  دموکراسی  سیاسی 
بیان، اندیشه، قانون، مطبوعات، گفتگو  ن آزادی  مدنی همچو  عناصرذهنی جامعه

ویژگی شوراگرایی  دولتو  ماهوی  میهای  به حساب  هشتم  و  هفتم  آیند.  های 
توسعه به  ثانوی  اهمیت  در    همچنین  الگو  این  بارز  ویژگی  دیگر  نیز  اقتصادی 

این دولتنظرگرفته می در  توسعهشود.  مبنای ِبازگشت جامعه  ها  مدنی    سیاسی 
  شده و از این  المللی در نظر گرفتهبین  جامعه ایرانی، جامعه اسالمی و جامعهبه  

فرهنگ آموزش  مبنای  بر  دموکراسی  به  گرایش  واقع    منظر،  در  است.  سیاسی 
ارتقای و  است.    آگاهی  ارزشمند  بسیار  دموکراسی  گسترش  و  بسط  در  دانش 

دموکراس  توسعه ترجمه  همانا  مطالعه،  مورد  دولت  در  و  سیاسی  است  ی 
جز ندارد  معنایی  عینیت »  دموکراسی  سرنوشت  روش  بر  مردم  حاکمیت  یافتن 

این.  «خودشان توسعه  از  یعنی    منظر،  دموکراسی  و  دموکراسی  یعنی  سیاسی 
 .سیاسی و فرهنگی خودشان ملک اقتصادی، مای روش تحقق حقوق مردم بر 

دولت دموکراتیک  اقدامات  تالش  ادامه  مدر  بر  هشتم  و  هفتم  نگرش های    بنای 
های فلسفی و مولفه  رو  . از این شودرت داده میفلسفی نسبت به دموکراسی صو

شده  گرفته  نظر  در  آن  عینی  نهادهای  بر  مقدم  دموکراسی  حتی    فکری  است. 
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نهادهای از  که  ب  زمانی  عینی  دموکراتیک  اجزای  عنوان  میان  ه  به    آمده سخن 
 است.   شده   داده است، اولویت به نگرش ذهنی در ساخت آن نهاد

 ها  تجزیه و تحلیل داده 

دولت  ـ  الف  در  فلسفه  بر  دموکراسی  اولویت  الگوی  و  تحلیل  هفتم  های 
 هشتم 

تحلیل دموکراسی در ایران در دو عرصه نظر و عمل قابل تامل است. بسیاری از  
نهضت تاریخی همچون  قیام  ادوار  مردمی سال   تنباکو،  قیام  و    1342مشروطه، 

عمل  انقالب گویای  ادوار،  اسالمی  این  در  است.  دموکراسی  عرصه  در  گرایی 
ذهنی آنها برتری داشته است.   دموکراسی نسبت به اشاعه های عینی آشکارا مولفه

ایرانی  مشروطه 1منورالفکران  همچنین  استوار  و  عقیده  این  بر  همگی  خواهان 
ایجاد جامعه با  ای  بودند که  تنها  انگارهنوین،  از  یعنی  استفاده  های غربی دولت 

نهادهای  قانون است  اساسی،  تحقق  قابل  اقتصاد  و  فلسفه    تاجیک، )  سیاسی، 

نشان  .(209:  1379 عناصر،  سایر  مقابل  در  فلسفی  نظام  بیشترین    سهم  دهنده 
جنبه از  توسعه  مادیحجم  استهای  آن  مبنای    فرهنگ  .گرایانه  بر  نیز  ایرانی 

شکل کنشمختصاتی  از  گریزی  آن  در  که  بود  اطاعت  یافته  نبود.  عینی  های 
های فرهنگی بودند  چون و چرا، تقلید و رابطه حاکم و محکوم از جمله ویژگیبی

راندند. حق بیان  که در تضادی آشکار، عناصر فلسفی دموکراسی را به عقب می 
اولویت  سیاسی پویا همگی عناصر  مطبوعات و فضای  و نوشتن، استقالل، آزادی

 فلسفی دموکراسی هستند که در آن دوره بسیار کمرنگ بود.  ـ فکری
های عملگرایانه را  اسالمی، همواره دیدگاه  شرایط حاکم بر کشور بعد از انقالب

طلبید. تاثیر فضای پس از جنگ ایران و عراق در سیاست  در توسعه کشور می 

 
 خان، آخوندزاده. روشنفکران اولیه مانند میرزا صالح، ملکم1
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سی را در مرحله پس  سیا  های پنجم و ششم، طرح توسعهداخلی و خارجی دولت
اقتصادی منجر به تحوالتی در بطن جامعه    داد. توسعهاقتصادی قرار می  از توسعه 

  مشارکتی شد   تحصیلی و عدم فضایجوان، رشد سطوح  از جمله رشد جمعیت
اواخر سال  .(44-43:  1382  اردستانی،) مبنا، در  این  با 1375  بر  ، نسل سومی 

در واقع پس از لبریز شدن  .  جتماع ظاهر شدفکری جدید در عرصه ا   هایگرایش
گرایی و بروز تضادهای آن؛  گرایشات فکری در حال ظهور بود که  ظرف عمل

می را  دولتی  به  نشاننیاز  تا  گشایش    طلبید  و  عملی  تحول  فقط  توسعه  دهد 
نیست این.  اقتصادی  مهم  رو از  عملگرایان  دوره  در  فلسفی  کار  ترین  فقدان 

سمت به  تحول  دولتاولویت  کانون  فلسفی  است.  های  هشتم  و  هفتم  های 
توسعهدولت برخی    جدید،  ایجاد  نیازمند  اول  مرحله  در  را  ایران  در  سیاسی 

فرهنگ ساخت  بعد،  مرحله  در  و  دموکراسی  به  نسبت  ذهنی  سیاسی    تحوالت 
 . دانستمی متناسب با آن

پیش به  الگوی  فرضارجاع  دیگر  ویژگی  مدرنیته  فلسفی  است.  نظریه های  گرا 
دولت الگو منطق  این  تحت  فلسفیهای  اصول  در  تامل  به  ،  )توجه  دموکراتیک 

است دموکراسی  کشور  نجات  راه  تنها  منظر،  این  از  است.  ده  جا.  فلسفه( 
جمهوری وسط  درست  است   دموکراسی    و   (Shakibi, 2007:335)  اسالمی 

دموکراتیک اصول  در  تفکر  مبنای  بر  دموکراسی  به  مردم  پذیر  امکان  گرایش 
هلد .  است دیوید  اندیشه  از  آزاد  برداشتی  می1377)  با  را  (،  الگو  این  توان 
هنجاری شکل موافقت  در  نظام  به  نسبت  مردم  اجماع  نظر    گیری  در  آرمانی 

پذیرند؛  می  موافقت با نظام دموکراسی در شرایط آرمانی شکل در واقع  گرفت.  
فرصت و  نیاز  مورد  دانش  تمام  شرایط  این  و    هایدر  اوضاع  درکشف  الزم 

های هفتم  چه دولتگر  .(217-215: 1377  هلد،)  ها برای افراد مهیاستنیازمندی
عناصر   بر  هشتم،  اشاره و  دموکراسی  دموکراسی    ذهنی  هرگز  اما  دارند، 

غربی    جمهوریت بدون لیبرالیسم  . بر این مبنااندغربی را مد نظر قرار ندادهلیبرال
شود، بیشتر بر  می  های فوق یافت آنچه از دموکراسی نزد دولت.  پذیر است امکان
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حقوقجنبه قدرت  مدنی،جامعه  های  و  سرنوشت    ِِ مدنی  تعیین  در  آنها  مردم 
دارد این   . تاکید  ارزش   رواز  فاقد  که  محضی  لیبرالیسم  سنت  با  اسالمی    هایو 

 . باشد، ناسازگار است
 مفهوم   با  را   عین   بر   ذهن   استیالی  اندتوانسته  خوبی  به  هشتم   و   هفتم   هایدولت
  ترینمهم  عنوان  به  آزادی  بررو  این  از.  بگذارد   نمایش   به(  آزادی  مساله)  آزادی
  جایگاه  دین   و   قانون  چارچوب   در  آزادی.  ورزند می  تاکید   مدرنیته  عنصر

.  است   سیاسی  هایآزادی  آزادی،   از  مراد  البته.  دارد  هادولت  این  در  ایبرجسته
  جامعه،   سرنوشت  در   نظر   ابراز  یعنی   سیاسی   آزادی : »است  معتقد   رئیس دولت 

  آن  آوردن  در  تجربه  به  برای   تالش  و  اجتماعی  مشکالت  حل  برای  حل راه  ارائه
  در   آزادی  از  که   زمانی  و  است   اسالم   موازین   چارچوب   در   آزادی   این   . ...«

  در   که   است  اساسی   قانون  منظور   آید؛ می  میان  به  سخن   اساسی   قانون  چارچوب
  رواین   از   .(26:  1380  خاتمی،)  مبناست  اسالم  مردم،  اعتقاد   اقتضای  به  آن

  گرایان نظریه  .گرددمی   توجیه  دولت   در   شهروندان  برای  انتخاب  حق   و  انتخابات
  منهای  را  آزادی  و  وسطی  قرون  تجربه  آزادی  بدون  را  دین   هشتم  و  هفتم  دولت

  و  دین   تلفیق  تجربه.  است   اسفبار  دو  هر  نتیجه  که  دانندمی  رنسانس  تجربه  دین
-385:  1378  لعلی،)    شود می  تلقی   جامعه  پیشرفت  و   اسالم   نجات   راه   ،آزادی

386). 
نظر،  از .  است ا  گر نظریه  الگوی   دیگر   مولفه  فرهنگیتوسعه  و   فرهنگ    این 

  که  است  مشارکتی   ایجامعه  آن،   عناصر  بر  مبتنی   و  فرهنگیتوسعه  با  ایجامعه 
  و   شهروندان  مشخص  وظایف   و  حقوق   و  آمیزمسالمت  همزیستی   مبنای  بر

  خارجی  سیاست  موضوعات  در  ویژهبه  فرهنگ  به  اهمیت.  است   استوار  هاسازمان
  عقالنیت  بلکه  صرف   ابزاری  عقالنیت   نه   دوره  این   در .  است  توجه   قابل  دولت

  بر  عقالنیت  این.  گرددمی  محسوب  خارجی   سیاست   در  اساسی   اصل   ارتباطی 
  این  راهبرد  اساس،   این   بر.  است  استوار  االذهانیبین   تبادل  و  مفاهمه  گفتگو، 

  دررا    امنیت  تهدید   اندیشه  تهدید   و   کرد  محدود  توان نمی  را  اندیشه  که  است
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 .  دارد پی
  خارجی   سیاست   حوزه   موضوعات  دیگر   از   مصالحه  بر   تاکید   با   هاگفتگوی تمدن

  عنصر   دو  به  تمایل .  بکشاند  رخ   به  را  دوران  این  فلسفی  عمق  تواندمی  که  است
  مرداندولت.  هاستگفتگوی تمدن  نظریه  ابعاد  مهمترین   فرهنگی   تعامل  و   گفتگو

  طرح   به   فرهنگ  و   گفتگو   مفاهمه،   چون   برعناصری  تاکید   و  تئوریک   بینشی   با
  یک  را   دانش  و  آگاهی  به  نیاز  هاتمدن  گفتگوی.  زدند  دست  هاتمدن  گفتگوی
  است   تمدنی   بین   هایبستان  و   بده  به  معتقد   زیرا.  کندمی  تلقی  تاریخی   ضرورت

  کرد  نگاه  خنثی  حالتی  با  غرب  به  باید  اینرو   از .  داندمی  تاریخی  هنجاری  را  آن  و
  گفتگوی  اساس،  این  بر .  برد  بهره   آن  هایموفقیت  از   و   دور   به  آن   خطرات  از  تا

.  آید می  آن  متقابل  تأثر  و  تأثیر  و  یکدیگر   در  فرهنگ  و  تمدن  رابطه  از  هاتمدن
  این   ورود  با  است.   تمدن   مصادیق   از   تکنولوژی  و   است   تمدن   بنای   زیر   فرهنگ 

  این  بومی  فرهنگ  بر  ناخواه  خواه   مادی،   بُعد  بر  افزون   کشورها،  دیگر  به  ابزار
  است  تفکر  در   اساسی   تغییر   خواستار  خاتمی  اینرو   از.  گذارد می  تاثیر  کشورها

  تغییر   جهت  در   باید   تالش   بلکه  سیاست   و   اقتصاد  تنها   نه   که  است   معتقد   زیرا 
 (.Weissbach, 1999: 33-34) باشد موجود شرایط  از  انسانی مفاهیم  درک

نهادهای   اندیشهبرآمدن  از  انسانی(  مدنی  )توسعه  توجه    فردی  مورد  موضوع 
جامعه ایران، نهادها بازتاب های هفتم و هشتم است. با درک تاریخی از  دولت

و   قانون  طرح  از  هدف  هستند.  افراد  سیاسی  و  اجتماعی  شعور  و  فرهنگ 
نمودن جمهوریت است  مردم و مشروعیتِ نظام در دموکراسی، برجستهحاکمیتِ

این تفسیر،  .  تا بتواند رابطه حکومت و مردم را به شکلی دموکراتیک تفسیر کند
ح دارای  حکومت  به  نسبت  را  مکلف مردم  مردم  مقابل  در  را  حکومت  و  ق 

درمی و  نقش  حکومت  مشروعیت  در  مردم  دارند.    داند.  حق  حکومت  مقابل 
دارد هم  تکلیف  برحق  عالوه  نیز  می  .(18:  1380  خاتمی،)  حکومت  توان  پس 

و   مردم  فرهنگ  و  فهم  تابع  که  دانست  نهادهایی  همین  را  دولت  اصلی  جوهر 
 قانون هستند. نظارت
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و اساسی در دولت  قانونطرح   تفکر  پایه رابطه دوسویه  بر  هفتم و هشتم،  های 
است.   و  همانطقانون  فردیت  بشری،  دانش  و  خرد  قانون  حکومت  در  که  ور 

می   رخ  دموکراسی  و  نمایندگی  حکومت  مدنی،  جامعه  فردی،  حقوق  و  آزادی 
ارزش با  دنیایی  در  افراد  رقابت  به  منجر  و  نسبینماید  خوهای  شد گرایانه    اهد 

(Apter, 1986: 200-209). کننده حقوق اساسی مردم  از سویی، قانون تعیین
سوی از  و  است  حکومت  اختیارات  جمهوریو  پذیرش  با  حق    دیگر،  اسالمی، 

  خاتمی، )  شود کننده آن در اداره امور جامعه پذیرفته میرای مردم و تاثیر تعیین

نهادهای تحت حاکمیت قانون مورد در این راستا، تکوین و تکامل    (.51:  1380
مسئولیت نهایت  در  که  است  مردم  نهادهای تایید  شکل  در  را  خود  های 

شود قانون خود به  در اینجا مشاهده می  . دارندخواه در جامعه عرضه میجمهوری
 از آن لحاظ که متاثر از حق رای مردم است، قائم به ذهن است.  عینی عنوان بعد 

های اولویت فلسفه نسبت  از دیگر مولفه  توسعه انسانی()  سیاسی افراد،   خوانش
سازی،  سیاسی منجر به عدم تکامل دولت  به دموکراسی است. عدم توسعه دانش

تک  فقدان قانون  صداییتوسعه،  جامعه،  نظمشدن  میستیزی،  و...   شودگریزی 

آگاه و  مطلوب دارای مردمی  اساس، جامعه  بر این  .(105-104:  1379  تاجیک،)
دیدگاه که  است  و  آزاد  بحث  برای  مسائلی  و  داشته  ابراز  را  خود  های 

دارندتصمیم کنار    .گیری  در  سالم  رقابت  و  انتخاب  فرایند  نیز  سیاست 
قدرت توزیع  و  کنترل  مبنای    محدودیت،  بر  نه  سیاست  این  است.  سیاسی 

 1است.  منفعت و سود، بلکه بر پایه اندیشه و فرهنگ، ابتنا یافته
از محققین قائل به   انسانی با نظر برخیدر بحث توسعههفتم و هشتم    هایدولت

علوم که  از    نوسازی،  جانبی  محصول  یک  عنوان  به  را  انسانی  و  اجتماعی 
دانش توسعه  نیازمند  تحصیل  نوسازی  نخبگان  ظهور  همچنین  و  کرده  کاربردی 

همکاران1976  توسلی)  دانندمی و  تهرانیان  ارمکی 1997  بهنام  ؛1987  ؛  آزاد  -؛ 

 
 1377 المللی کتاب تهرا ن در سال. خاتمی، سید محمد، سخنرانی درمراسم افتتاحیه از دهمین نمایشگاه بین1
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با ایجاد فضای دموکراتیک در تالش بوده تا   این دولت . همداستان است ،( 1999
علوم توسعه  برای  آموزش.  گرداند   اجتماعی هموارتر  راه  بر گسترش  نتیجه    در 

  اجتماعی دانشگاهیان بیشتر گفتمانی  تا قبل از آن، زبان علم  . شدعالی تاکید می
به و  بود  گستردهطوعمومی  میر  منعکس  مطبوعات  در  دامنه  .  شدای  گسترش 

توسعه    علوم دانشگاهی ویژگی خاص  به واحدهای رسمی  از مطبوعات  انسانی 
است  علوم دوره  این  در  عرصه.  انسانی  در  روزنامه  انتشار  که  فضایی  های در 

بیان و  هایی چون عقالنیت، آزادیبود، مفاهیم و مقوله  فرهنگ و هنر اوج یافته 
  ملی و حقوق   تساهل، تسامح، ناسیونالیسم، هویت   اندیشه، نقد، گفتگو، قانون،

 .  به نحوی موثر وارد فرهنگ سیاسی ایرانیان شد شهروندی
نظریه  در  کنش   روشنفکری،  آزادی،   ذهنی  هایشاخص  بر  اصوال  گرا، دولت 

  هر   در.  یابدمی  شکل   سرنوشت  تعیین  در  مردم  نقش   و  عمومی  آگاهی   نخبگی، 
  مطبوعات،   چون  عینی  مدنی   نهادهای  از   فارغ   را   دولت   این  تواننمی  حال

  به   آنها  زیرا.  گرفت   نظر  در  مجلس  و  اساسی  قانون  شوراها،   ها، تشکل  احزاب، 
  و   دانش  مانند   مدرنیته   و   ترقی   رشد،   هایایده  که   دانستندمی  خوبی

  و   بسط   و   تکنولوژی  رشد   همچون   آن  مادی  عناصر   از   خارج  ساالریشایسته
 توجه   قابل  نکته  .(Almond,1982:58)  است  غیرممکن   مدرن  اشکال  گسترش

  آورند، می  میان  به  سخن  عینی  نهادهای  از  هرجا  گرایاننظریه  که  است  این
  فرض   آن  خود  بر  مقدم  را  نهادی  کنش   یا  ساخت   در  ذهنی  آگاهی  اولویت

 . کنندمی
در    شوراهای عینی  نهادی  که گرچه  میمحلی  محسوب  امادموکراسی  به   گردد 

الگوی   مبنای  بر  مشورت  و  گفتگو  است.    فلسفی پشتوانه  دفاع  دولت  در  قابل 
محلی عاملی برای شناخت مردم نسبت به حقوق خود و درک    مذکور، شوراهای 

می تلقی  دولت  با  در  »گردد  همکاریشان  مثبت  نتیجه  چندین  شوراها  ایجاد   ...
عمیق.  بردارد و  گسترش  استیکی  مردمی  مشارکت  با  ...  ترکردن  شوراها 

دانش از  پایگاه  استفاده  و  می  هایمحلی  فعالیتانتخاباتی  مکمل  در  توانند  های 
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اما پیامد دیگری ایجاد فهم و درک همکاری ...  دست اقدام دولت مرکزی باشند  
های هفتم و هشتم به خوبی درک کرده بودند  دولت 1. «بین مردم و دولت است

ی پر کردن شکاف نظری موجود بهترین راه تایید سیاسی مردم است. از  که برا
انجمن تاسیس  میاینرو  ارائه  را  خروجی  بهترین  داوطلبانه  این    دهد.های  زیرا 

از یک سو بر توانایی شهروندان برای برگزاری دولت متکی هستند و از  شوراها  
 & Boix) د ماند سوی دیگر نمایندگان دولت نیز در مسئولیت خود باقی خواهن 

Posner, 1996: 9-10)    و حتی شهروندان را مصرف کنندگان سیاست خود
  رو، شوراهایاز این   .  (Boix & Posner, 1998:  690)  نمایندتربیت می

است. به واقع    محلی فرایند تثبیت جمهوری است پس برای دموکراسی ضروری
جامعهشوراهای تعمیق  منظور  به  حیاتی  عنصری  و  محلی  دموکراسی  و  مدنی 

 . رسمی است مقابله با ساختارهای دگماتیسم نهادهای
نظریه الگوی  ویژگی  توسعهگرا دیگر  تقدم  بر  ،  است   توسعه  سیاسی    .اقتصادی 

هشتم  دولت و  هفتم  سیاسیهای  درمانی  دارای  را  دولت  اقتصادی  ـ    بیماری 
می این فلسفی  از  جامعهدانند.  امرو،  دپارتمان  ظهور  و  به نیتمدنی  اجتماعی 

توسعه است  منظور  مهم  بسیار  اصولی    . اقتصادی  طور  به  بیماری  این  تا   ...«
نمی حل  اقتصادی  مشکالت  نشود،  این    . ( 14  :  1380  خاتمی،)  «شوددرمان  در 

راستا برتری حاکمیت قانون، نظارت بر نهادها، شفافیت روابط اقتصادی دولت  
گروه رانتو  در  های  کلیدی  نقشی  میجو  بازی  اقتصادی  بیماری  .  کننددرمان 

بین   پیوند عمیق  دادن  نشان  اقتصادی دولت،  اهداف  مهمترین  از  یکی  بنابراین 
 . اقتصادی است سیاسی با توسعه توسعه

 گیرینتیجه

جهت دولت در  اسالمی  جمهوری  در  هشتم  و  هفتم  سمت  های  به  گیری 
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درنیته همانند آزادی،  فلسفی م   ـ  دموکراسی، در وهله اول تحت واژگان فکری 
و در مرحله پس از آن تحت     سیاسی، فرهنگ  آگاهی و آموزش فردی، توسعه

جناح احزاب،  انتخابات،  همچون  دموکراسی  عینی  قرار  نهادهای  پارلمان  و  ها 
دادهد چارچوب  ارند.  در  فلسفی  شکلی  نظریههای  به  آرایگرایی  در    شاخص 

ایران مانند طباندیشمندان نظریه وجود  اطبائی، داوری اردکانی و ملکیان  گرای 
این    در  را   غرب  در   تحول  غرب،   فلسفه  به  تاریخی  نگاهی   با  اندیشمندان  دارد. 

غفلتمی  مدرنیته   فلسفی  واژگان  رشد  و  تفکر  به  توجه آنها   جامعه   پندارند. 
باب  ایرانی    دموکراسی  به  گذار   در   آن  ناتوانی  عامل  مهمترین  را   اندیشگی   در 

های مذکور  های فلسفی مدرنیته در دولتاینرو، تجزیه و تحلیل دادهاز  .  دانند می
هگلی پشتوانه  می  ـ  با  منطقی  کامال  اندیشمندان  این  نماید.  سوبژکتیویستی 

تا در بررسی دموکراسی  درواقع عینک نظریه نمود  به نویسندگان کمک  گرایی 
تئوری و  فلسفی  روشمند، جستارهای  به شکلی  مطالعه  مورد  ادوار  را  در  آن  ک 

 مورد تدقیق قرار دهند.  
،  1376با پیروزی دولتمردان هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال  

آموزه و  فرهنگی  و  فکری  عناصر  تقویت  با  سیاسی  توسعه  و  شالوده  دینی  های 
امام خمینی)ره( پیکربندی می به    در   هاگردد. کنشسیاسی  ارجاع  با  این دولت 

هفرضپیش  مدرنیته    و   عمومی  آگاهی   نخبگی،  روشنفکری،  آزادی،   مچونهای 
سیاسی به    پذیرد. بویژه مساله توسعهصورت می  سرنوشت  تعیین  در  مردم  نقش

نظریه الگوی  دولتخوبی  در  میگرایی  تفسیر  را  مذکور  بینش های  در    نماید. 
مدنی   بر  مقدم   آزادی   دولت،  فلسفی بازتاب  نهادهای  نهادها  و    و  فرهنگ   است 
آزادی  سیاسی   و   اجتماعی  شعور   و  دهد می  را   نهادها  رشد   اجازه   افراد. در واقع 

این رابطه دوسویه در    . کنندمی  نهادینه   و   تثبیت  را   آزادی   آن،  از  پس  نهادهای
می مشاهده  نیز  افراد  اندیشه  و  قانون  همانطورتفسیر  حکومت  گردد.  در    که 

  حکومت  مدنی،  جامعه  فردی،  حقوق  آزادی، فردیت، بشری، دانش و  خرد قانون؛
   یابند و بالعکس.رشد می   دموکراسی و  نمایندگی
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برنظریه  هایمولفه  مهمترین  از  افراد  سیاسی  خوانش -  این  گرایی دولت است. 
  را  خود   هایدیدگاه  که  است   آزاد   و   آگاه  مردمی  دارای   مطلوب،  جامعه  اساس،

آگاهی  گیریتصمیم   و  بحث  برای  مسائلی  و   داشته  ابراز رشد  فقدان  -  دارند. 
توسعه در   فقدان  سازی ودولت  تکوین  سیاسی و گستردگی دانش، منجر به عدم

می ابعاد  سیاستهمه  دولت،  نظر  از  گویهشود.  بر  مبتنی  که  فلسفی  هایی  های 
شناختی را نیز  اندیشه و فرهنگ مدرنیته محقق شوند، رشد عناصر عینی و جامعه

های هفتم و  های مقاله که گرایش دولتبا استناد به یافتههمراه دارند. از اینرو و  
نتیجه گرفت که  دهد، میهشتم را در مباحث فلسفی دموکراسی نشان می توان 

 ها  فلسفه دموکراسی نسبت به دموکراسی عملی تقدم دارد.   در این دولت
عمل   در  دموکراسی،  به  گذار  در  دولت  فلسفی  بینش  وجود  با  و  حال  این  با 

همین    شکاف سر  بر  جامعه  با  نخبگان  و  درون  از  نخبگان  میان  استراتژیک 
رشد  گویه نخبگی،  رشد  مدنی،  و  سیاسی  فضای  آزادسازی  مانند  فلسفی  های 

  این دست شکل یافت. عدم همخوانیاز  مطبوعات، رشد طبقه متوسط شهری و  
جامعهفرضپیش  با  دولت  رشد    های  حکومتی،  نخبگان  بلوغ  عدم  اسالمی، 
خواستهغیرمت فزاینده  رشد  و  مطبوعاتی  انبساط  عارف  که  متوسط  طبقه  های 

نامناسب   عملکرد  همراه  به  بودند؛  کرده  لمس  نزدیک  از  را  مدنی  و  سیاسی 
پیاده در  به  نخبگان  گذار  نتوانست  واقع  در  عملی،  و  نظری  الزامات  سازی 

بدموکراسی   را  شعارهای موفقی  بین  تناقض  بدلیل  حاکم  نخبگان  آورد.  عمل 
چیره   خود  درونی  اختالفات  بر  نتوانستند  سو  یک  از  عملی  رفتارهای  و  نظری 

های هفتم و هشتم  شوند و از سوی دیگر بر نارضایتی عمومی دامن زدند. دولت
آن   تثبیت  در  اما  بودند  هدفمند  بینشی  دارای  دموکراسی  به  گذار  در  چند  هر 

 نتوانستند موفقیت حاصل نمایند. 
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