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چکیده
انگارهی دموکراسی مقولهای بنیادی در سپهر اندیشه سیاسی است که همواره دغدغهی متفکران و فیلس دوب یسایس نافو ه زا .تسا 

  

یتوان مدعی شد که گفتمان دموکراسی و مدللله نآ هبانتعم یا ،،، ،،
تهای دیگر ،م 
این حیث ،در مقایسه و نسبتسنجی با انواع حکوم 
کم و بیش با استقبال چشمگیری مواجه بوده و به آرمانی جهانی تبدیل شده است .به نحوی که اکثر کشورها در جهان نظام سیاسی
خود را دموکراتیک میدانند .از میان ای یسارکومد فلتخم لاکشا ن  ،،،،، ،،،،دو نمونهههی مهم ،،یعنییی دموکراس و لاربیل ی

یسارکومد    

تها ،وجوه تفارقی نیز دارند که درک و دریافت و مداقه
گفتگویی ،از اهمیت باالیی برخوردار بوده است .اما این دو با وجود شباه 
یتر این آرمان حی  یرشب تا ی  یرا ر ب .دناس د ،ناسنی       س اؤ للل اص هلاقم نیا یل    
در آن میتواند ما را در جهت فهم بهتر و شکل متعال 
میتواند اینگونه طرح شود که مبانی نظری و توان تبیینی دو جریان نظریههای دموکراسی لیبرال و نظریههای دموکراس ییوگتفگ ی   
را در فلسفه سیاسی معاصر چگونه میتوان مقایسه کرد؟ مطابق يافتههاي تطبيقي اين پژوهش در مباحثی همچون آزادی ،شهروندی،
برابری و عدالت دموکراسی لیبرال بر شکاف بنیادین بین دولت و جامعه مبتنی است و فقط از طریق فرایند دموکراتیک ،ای هطبار ن   
برقرار میشود و از درک ماهیت بین االذهانی سیاست غافل است و عقالنی تینالقع یاج هب ار یرازبا ت      

مفاهمهههای ی یطابترا ا   

جایگزین کرده است به همین جهت نظریه دموکراسی گفتگویی (مشورتی) از حیث تبیین مطلوبیت دموکراسی تواناتر است.

واژگان کلیدی :دموکراسی لیبرال ،دموکراسی گفتگویی ،برابری و آزادی ،شهروندی ،جامعه مدنی

( -1نویسنده مسئول) kamal.pouladi@iauc.ac.ir
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مقدمه

دموکراسی 1به مثابه یک روش ،هدف و یا ارزش ،از دیرباز مورد توجه بوده است .این واژه به معنی حکوم مدرم ت   

) ،)Nourbakhsh, 2000: 63از زمان کاربرد آن در یونان باستان تا عصر حاضر ،صورتهای مختلف را تجرب هدرک ه   
است که دموکراسی آتنی ،به عنوان نمونهی کالسیک آن مطرح بوده است.
در عصر روشنگری به دلیل تغییر روشها و هدفها و نوع نگاه به انسان ،دموکراس ارق رظندم ی ر گ  ر رکف و تف     
حکومت مردم بر مردم ایجاد شد ) .)Bashirieh, 2003:61انسان عصر روشنگری به این ب رخ هک دیسر روا ِدِد رشب      
مهمترین راهنمای او است و راه سعادت خویش را میداند .از اینرو ،او حق دارد و میتواند تص و دریگب میم روما    
عمومی و خصوصی خود را تعیین کند و به نصب ،نقد و عزل حکومت بپردازد؛ در نتیجه ،دموکراسی هم یک روش

یش ،دو
مفید حکومت و هم یک هدف ارزشمند در آن عصر شد .اما ،یک طرح ایدهآل ،2وقتی با واقعی م وربور ت ییی ییی

ناگزیر تغییر میپذیرد .دموکراسی نیز از این قاعده ،مستثنی نیست .روش اجرای دموکراسی در عصر حاضر عون اب     
آتنی آن تفاوت دارد اما در هدف ،ذات و ذهنیت همچنان پایبند آن است .هنگامی که دموکراسی در دوران معاصر به

منشور واقعیت و محیط برخورد نمود ،از یک سو ،دموکراسی غیرمستقیم (نمایندگی) 3متولد گشت ،و از سوی دیگر،
طیفی از دموکراسیها ،از لیبرال دموکراسی 4تا دموکراسی گفتگویی 5بوجود آمد که به نوعی در مواجه رگیدکی اب ه    

قرار گرفتهاند .این نظریهها در مبانی نظری و مبادی استداللی متفاوتی قرار دارند .باری ،انگارهی دموکراسی مقولهههای
بنیادی در سپهر اندیشههای سیاسی است که همواره دغدغهی متفکران و فیلسوفان سیاسی بوده اس ،وس کی زا .ت    
هرکدام از اصحاب مکاتب سیاسی با عنایت و به اهمیت مبانی ،مولفهها و کارکردهای آن بدان اندیشیدهاند و از سوی
دیگر ،اکثریت مطلق رژیمهای سیاس اف ،ی ر کح عون زا غ ووو ووووم ار دوخ ،مکاح ت ادفرط و تارکومد ر یسارکومد        
میخوانند .عم ًالًال ،هیچ رژیم سیاسی در جهان نیس ولج عورشم ددصرد هک ت ههههه ههههههدادن خ کی ناونع هب دو میژر      
دموکراتیک برنیامده و پرچم دموکراسی را بر فراز مرزهای خود برنیافراشته باشد .امروز دیگر بحث بر سر این نیست
که دموکراسی در بنیان خود خوب است یا بد ،بلکه بحث بر سر این است ک رتهب لکش ه     و کارآم یسارکومد رتد   
یت هک دش یعدم ناو
ته م ،رگید یا ییی ییی
چیست؟ از این حیث ،در مقایسه و نسبتسنجی با انواع حکومت ت

نامتفگ      

دموکراسی و مدلهای معتنابه آن ،کموبیش با استقبال چشمگیری مواجه بوده و به آرمانی جهانی تبدیل ش .تسا هد

  

بدینسان ،شأن و رسالت دموکراسي و اصول و آموزههاي آن به مثابهي متعاليترين آرمان سياسي در جوامع معاصر بر
کسي پوشيده نيست .مردمساالري در انديشههاي مدرن سياسي با استقبال همگاني روبرو شده و از ج يناهج تيباذ   
نترين
یرسد که انگارهي دموکراسي به عنوان يکي از که 
برخوردار شده است .اهميت اين مسئله آنگاه بيشتر به نظر م 
اشکال حکومتي در انديشههاي سياسي به شمار م ممیرود ک مومع ه ًاًا د و يشيدنازاب ،يسايس نافوسليف بناج زا  ر

  

معرض بازنگري قرار گرفته است .فلذا مشخصکردن نقا ِطِط قوت و ضعف نظریههای مطرح در خصوص دموکراسی
میتواند از حیث تبیین حکومتها حائز اهمیت و از ضروریات باشد .وانگهی ،ما در این مقاله درصدد هستیم ت هب ا   
1. Democracy
2. Ideal type
3. Representative Democracy
4. Liberal Democracy
5. Deliberative democracy
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دوگونۀ خاص دموکراسی ،یعنی لیبرال دموکراسی و دموکراسی گفتگویی بپردازیم و در این راستا ،ابتدا مبانی نظری
و مبادی استداللی دو جریان دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی را مشخص نم یا ی نیا قیبطت اب سپس ،م

ود   

  

جریان شباهتها ،تفارق و وجوه هرکدام را مورد بررسی و در نهایت این دو جریان را از حیث توانایی یا ناتوانی در
امر تبیین مطلوبیت دموکراسی مورد واکاوی قرار دهیم.
دموکراسی لیبرال
لیبرالیسم از کلمه  Liberالتینی به معنی آزاد است .ایدئولوژی لیبرالیسم بر اساس حقوق طبیعی به صیانت نفس انسان
احترام میگذارد .لیبرالیسم در سده هفدهم در دوران پس از اصالح دینی اروپا پدیدار شد .وقوع جنگه یبهذم یا   

باعث بروز اندیشه مدارای مذهبی گشت که جان الک ،1پدر لیبرالیسم از آن حمایت کر هب رصحنم ،اما د یارادم      
له و یسایس یا
مذهبی نشد .در اقتصاد به حق مالکیت و خصوصیسازی تعبیر شد و در سیاست از تأس کشت سی لل لل
اجتماعی بدون دخالت دولت ،تفکیک قوا ،جدایی جامعه از دولت و تمایز حوزه خصوصی فر عماج زا د ه تیاکح     

میکرد .ابتدًاًا ،لیبرالیسم در قرن پانزده و شانزده که نظام جدید زن ،دوب یرادنیمز ماظن ندز رانک ددصرد ،یگد در ررررر ررررررر
اروپای غربی به وجود آمد ) .(Shapiro, 2001: 13از این جهت لیبرالیسم با بورژوازی منطبق است؛ زیرا لیبراله زا ا
امتیازات سیاسی و اقتصادی اشرافیت زمیندار و بیعدالتی نظام فئودالی انتقاد کردند که در آن ،جایگ رب یعامتجا ها    
مبنای اصل و نسب تعیین میشد .طرح آزادی از جانب بورژوازهای لیبرال شده در ابتدا آزادی اقتصادی بود و در پی
آن نیز نظام سیاسی را متحول نمودند ). (Kotel, 1979: 9اندیشه لیبرالی در باب حکومت ،در دوران دولتهای مطلقه
برای تحدید قدرت پادشاهان و دخالت آنان در جامعه طرح شد .اختیارات مقید و مشروط شاهان در قرون هج مهد
و نوزدهم در اروپا یک حرکت لیبرالی به حساب میآمد .هدف از تحدید ق هاش ترد ا یتموکح لیکشت هقلطم ن      
مبتنی بر نظام آزادی و حکومت قانون بود که بواسطهی آن بتوان حقوق از دسترفتهی فرد را نه تنها باز پس س ،دنات
بلکه از فرد در برابر هرگونه تعدی دولت و دیگران محافظت نماید .بنابراین ،تاکید بر اصالت فرد و اص زاب ل ا دازآ ر   
یش ،مسیلاربیل یتخات   
یش نو ددد .در واقع تسه هه هههی مت تسه و یکیزیفا یی یی
دو مؤلفهی مهم لیبرالیسم کالسیک محسوب م مم 
فردگرایی است .لیبرالیسم با تقدم فرد بر دولت و جامعه ،حقوق ویژهای را برای محافظت از او ترسیم میکند .جامعه
فرد و خود بنیادی او یک اصل انکارناپذیر در لیبرالیسم به شمار میرود و تمام سعی این آموزه بر حف درف یدازآ ظ   
است ) . (Ghadiri, 2006: 27اما ،پس از آن که لیبرالیسم در قرن  71و  81ب یامرس نتشاذگ دازآ ا ههه ههههداران در کسب
ثروت و تجارت منجر به نابرابریهای شدید میان طبقات باال و متوسط جامعه شد ،اندیشه دموکراسی در اواخر قرن
 81و اوایل قرن  19به مصاف لیبرالیسم رفت و با هدف تجدیدنظر در تحدید حاکمیت دولت و عدم دخال رد نآ ت
جامعه ،وظیفه دولت را بازتعریف کرد .بدینترتیب که وظیفه دولت فقط پاس عماج زا یراد ه و 
یکن و تسین )د
فردی (همان طور که لیبرالیسم عنوان می ی

یهاای
دازآ نیمضت ییی ییی

سگ تیلوئسم تلود ت در ههههه ههههههتر رد هعماج لابق رد ی عفر    

نابرابریها خواهد داشت؛ بدینسان دولتهای لیبرال دموکراسی شکل گرفتند .لیبرال دموکراسی شکلی از دموکراسی
غیرمستقیم یا دموکراسی براساس نمایندگی است .این دموکراسی به حقوق طبیعی و مدنی و به برابری حق یارب قو   

)1 -John Locke (1632-1704
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همه شهروندان در حوزههای سیاسی و قضایی اعتقاد دارد .لیبرال دموکراسی ک یلصا رصنع ود زا ه     «لیبرالیسممم» و
«دموکراسی» تشکیل گردیده ،نظام حکومتی است که قدرت در آن توزیع شده است و مردم ب وط ه ر زا میقتسمریغ    
طریق نمایندگانشان در حکومت ایفای نقش میکنند .محتوای فکری و جهانبینی و رأی آن که مبن تلود لمع یا    
است ،مکتب لیبرالیسم میباشد .این تعریف تا حدودی ابهامهای موجود در دموکراسی و لیبرالیسم را دارد و لذا ارائه
تعریفی جامع از آن مشکل ،بلکه غیرممکن است .حال اگر بخواهیم دموکراسی لیبرالی را تا ح موهفم رظن زا یدود    
روشن کنیم باید به عناصر اصلی آن اشاره کنیم .عناصری که با ذکر آنها تا حدی از ابهام موجود کاسته میشود .آنها
عبارتن :زا د     )1انسا نن نگرای یی ی (اومانیس ؛)م

 )2فردگرای یی ی (اندیویدوآلیس ؛)م

یها یی ی م یند     )4عق لل لگرای یی ی
 )3آزاد 

(راسیونالیسم)؛  )5سکوالریسم و سرمایهمحوری؛  )6انتخابات و پلورالیسم  )7مشارکت سیاسی
تو
صه ههای پ ناگ جن هه ههه رونددد انتخابات ت
موسسه  Economist Intelligence Unitکشورهای جهان را با توجه به ش خا ص ص
ی رتبههه بندی ی
ی
پلورالیسم ،عملکرد دولت ،مشارکت سیاسی ،فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی برای وجود دموکراسی ی
میکند .بازه نمره ( 0خیلی کم) و (01خیلی زیاد) برای تمامی شاخصها اعمال شده و سپس نمره کل محاسبه شدهه
است و رتبه بندی کشورها بر اساس آن ارائه گردیده است.
یشود:
در نمودار زیر  52کشور برتر از این لحاظ مشاهده م 

بحران در دموکراسی لیبرال
دموکراسی لیبرال که حاصل تالش چندین قرن تفکر ،آزمون و خطای اندیشمندان ،فیلسوفان و سیاستمداران غرب و
شرق بود و به مدلی حکومتی تبدیل شد اما پس از چندین قرن این نوع حکومت به واسطه عملکرد ضعیف رهبراننن
یو
و نهادهاي سیاسی در پاسخگویی به تقاضاهاي مردم باعث تضعیف اعتماد عمومی و نهایتًاًا گس رت ششش سر گدروخ ی ی
یشدند ،شده است.
بی تفاوتی سیاسی در بین شهروندان کشورهای که بر پایه این نوع از دموکراسی اداره م 
ریشههای بحران دموکراسی به تحوالت شگرف و شتابان دموکراسیهای صنعتی از نیمه دوم سده بیستم بازمی گردد.
به اعتقاد بسیاري از صاحبنظران تالقی دو تحول اساسی در دهههای پس از جنگ جهانی دوم به عنوان خاستگاههای
ی را در
ی ص تعن ی ی
فکري این بحران شناخته میشوند :نخست ،موج فعالگرایی سیاسی رادیکالی بود که دموکراس سسیهای ی
دههی  0 96 1در نوردید .جنبشهای حقوق بشري و ضد جنگ در ایاالت متحدهه کههه ب هدع اا بههه روی اهداد ييي 968 1
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فرانسه ،و سال بعد از آن به "پاییز داغ ایتالیا" 1و شورش دانشجویان در ژاپن منجر شد ،آغاز گر این موج بود .و دوم
ن بیک را ييي
ح پ یا ین ن
آشوب اقتصادي ناشی از بحران نفت سالهاي  1973 - 1974که بیش از یک دهه تورم پ یا یننن و سطح ح
سالهای پس از جنگ جهانی دوم را در پی داشت.
ی اقتصاد د و تب اع ت ت
ت
هنگامی که بحران دموکراسی پدیدار شد شهروندان (ایاالت متحده و اروپا) همچنان نگران ناک ما ی ی
ت
ت جهت ت
آن براي حوزههای مختلف خدمات اجتماعی ،فرهنگ و محیط زیست بودنددد .تقاضاا برا ييي مداخلههه دولت ت
اصالح و جبران این ناکامیها در صدر خواستههای مردمی قرار داشت .با وجود این چنانکه ظه رچات رو  ،،، ،،ریگ  نا ووو
شخصیتهای مشابه در جاهاي دیگر نماد آن بود ،در اوایل دهۀ  0 68 1نگرانی عمومی در خصوص ناکامی اقتصاد به
ظ کاررر اید ةةة
ی مح فا ظ ظ
ناکامی حکومت تغییر جهت داد .در پاسخ به این تغییر نگرششش افکاررر عم یمو  ،،رهبراننن سیاسی ی
ی را مطرححح س نتخا ددد .این
ی دولتی ی
حکومت حداقل ،بوروکراسی حداقل ،نظارت کمتر ،کاهش بودجهها و هزینههههای ی
ی در اواخررر دههههی  ،0 98 1تقریب ًاًاًاًا در اکثررر
ی اعتب را ييي سوسیالیسممم دولتی ی
چرخش ایدئولوژیکی به راست همراه با بی ی
ی غرب  ی ووو
کشورها با اقبال گستردهای روبرو شد .در واقع اعتماد عمومی به عملکردد نهادها ييي نماین گد ییی در اروپای ی
یهای مورد نظر با مشکالت متعددي روبرو هستند.
امریکاي شمالی شدیدًاًا تضعیف شده و از این جهت دموکراس 
در اینجا تالش میکنیم با تأکید بر شاخصهای سه گانه ي زیر از منظري مقایسهای به آسیب شناسی سطح بحران در
ن کش هرو اا پرداختههه
دموکراسیهاي (امریکاي شمالی ،اروپا ،و ژاپن) و نحوهی تأثیر آن بر رفتار سیاسی شهروندان این ن
شود این شاخصهای سه گانه عبارتند از )1 :میزان تعلق و وفاداري به احزاب سیاسی  )2میزان اعتماد ب املراپ ه نن ننن و
سایر نهادهاي سیاسی و  )3ارزیابی میزان اعتماد سیاسی به طبقه سیاسی (سیاستمداران و رهبران سیاسی).
آمریکاي شمالی
ی در ای الا تتت
هر چند آغاز و عمق سرخوردگی سیاسی از یک کشور به کشور دیگري فرق میکند اما این روند نزولی ی
متحده به لحاظ قدمت و شواهد موجود آشکارتر از سایر کشورهاس  ت ( ( . (See: Nye, Zelikow and king, 1996از
نیمه دوم قرن بیستم اعتماد عمومی و حمایت از حکومت از سوي مردم امریکا روبه افول بوده است .در سال ، 1985

بو
 24درصد مردم فکرمی کردند تقریبًاًا "شمار زیادي" از "افرادي" که سرپرستی حکومت را به عهده دارن لقتم د بب بب

نامشروع هستند 37 ،درصد معتقد بودند متولیان حکومت معموًالًال نمیدانند چه کاري انجاممم م ممیدهنددد و  58درصددد
اظهار داشتند که مسئولین" ،مقداري" و یا "مقدار زیادي" از پولهایی را که مردم به عنوان مالیات م ممیپردازنددد هدررر

م
یدهند (.)Samiiy Isfahani, 2007: 153

با این حال به نظر میرسد فضاي سیاسی– اجتماعی نا آرام جامعۀ امریکا در دهههای  60و  ، 70ماننددد ظهوررر جنششش
حقوق مدنی و رسوایی واترگیت و مداخالت نظامی در امور داخلی کشورهاي دیگر مانند جنگ ویتنام ،ت یثأ ررر چشم
گیري بر میزان اعتماد سیاسی مردم این کشور به حکومت خود داشته است .اعتماد عمومی به توانایی و خیر اندیشی
حکومت پیوسته در طی این دوره افت کرده است.

- Italy’s hot autumn

1
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ق دوب را ه ه
از نظر روانشناختی امریکا هرگز ازجنگ ویتنام رهایی نیافت و خشم و عصبانیت مردم باا ته جا ممم بههه عراق ق
بازگشت .به طوري که بسیاري از تحلیلگران کاهش مشارکت سیاسی امریکاییان در انتخابات ساللل  . 2004م ای الا تتت
متحده را ناشی از نارضایتی مردم در طول جنگ با این کشور م 
یدانند ) .)Roskin and etall, 2008:121به هر روي،
با هر معیار و ابزار سنجشی ،بیگانگی سیاسی مردم امریکا در سه دهۀ اخیر افزایش یافته است.
اروپا
ی مردممم از
جهت گیري افکار عمومی اروپا در مقایسه با ایاالت متحده ،متنوعتر است؛ اماا در اینج ین ا ززززز سر گدروخ ی ی
ک رب ععع
رهبران و نهادهاي سیاسی عمیق و گسترده میباشد .اعتماد به سیاست مداران و نهادهاي سیاسی عمده در یک ک
قرن اخیر در کشورهاي بریتانیا ،ایتالیا ،فرانسه و سوئد کاهش یافته است .احترام سنتی بریتانیاییها به نخبگاننن جا ييي
خود را به بدبینی فزاینده داده است.
براي نمونه ،در  987 1کمتر از نیمی از بریتانیاییها باور داشتند که کارمندان کشوري ،محلی یا شوراهاي محلی برا ييي
خدمت به منافع عمومی قابل اعتماد نیستند .در حالی که  48درصد از مردم بریتانیا اعتماد زیادي به مجلس ع او ممم در
سال  1985داشتند .این رقم تا سال  1995به نصف تقلیل یافت )(pharret al, 2000: 47

به نظر میرسد در همهی این کشورها مردم براي رهبران سیاسی احترام کمتري قائل هستند و نسبت بههه انگیزهههای ی
ی
ن
ت .آخرین ن
آنها بدبینی بیشتري دارند .درسراسر اروپا ،الگوي کاهش حمایت سیاسی در دهۀ گذشته تشدید شده است ت
لهاای
ن نسل ل
ارزیابی در مورد دالیل بلند مدت این مسأله شواهد آشکاري از فرسایش حمایت از سیاستمداران در بین ن
یدهد.
جدید در کشورهاي صنعتی پیشرفته را نشان م 
واحد اطالعات و آمار مجله اکونومیست نقشه دموکراسی جهان در سال  ۲۰۱۶را منتشر کرد .در این نقشه کشورهای
جهان از لحاظ سطح دموکراسی در چهار گروه تقسیم نموده است:

)) https://tnews.ir/news/c003101316585.html
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دموکراسی گفتگویی
دموکراسی گف 
توگویی ترجمه  Deliberative Democracyاست .ک دم هب ه للل لللله یرگید یا    همچ یسارکومد نو   
نظرخواهانه ( ،)Assuri, 2010:101رایزنانه ( ،)Hersij And Hajizadeh, 2010گفتگویی ( )Ansari, 2014و امثال آن
نیز ترجمه شده است .دموکراسی گفتوگویی در اصل در مقالهای تحت عنوان دموکراسی گفتوگ یو ی رد تیرثکا    
جمهوری در سال  0 98 1توسط بست نشر پیدا کرد (.)Retrieved from Sadati Nezhad and Shirazi, 2016:7
دموکراسی گفتوگویی حاصل یاس و ناامیدی اندیشمندان و فیلسوفانی بوده است که دموکراسی لیبرال را نسخهههای
ناقص و ناکارآمد برای بشریت میدانستند و سعی کردند با نقد این نظریه و معرفی ن تحت دوخ هیرظن ،نآ صقاو     
عنوان دموکراسی گفتوگویی را بیان نمایند .دموکراسی گفتوگویی ،نظریهای است که با تکیه بر نظریهه تسپ یا   
لیبرال در غرب ،ضمن نقد مبانی نظریههای دموکراسی ،تالش میکند الگوی مناس ایس ماظن یارب ار یب سی لاربیل       
یخواهد حضور مردم در سیاست را پر
طراحی و ارائه کند .این نظریه به دنبال برابری میان آزدی و عدالت است و م 
یآورد ( .)Libii, 2009:7دموکراسی
گتر نماید .این دموکراسی شرایط حض  تردق رد همه رو را هب م دوجو یییییی یییییی
رن 
یدهد ،تا در سیاست موثرتر عمل کنند (.)Canfild, 2015: 181
توگویی به مردم قدرت بیشتر م 
گف 
سیر تاریخی شکلگیری این نظریه همزمان است با فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و ظهور دموکراسیهای نوبنیاد که
دارای ارزشها و فرهنگهای ملی خاص بودند؛ و موجب این نگرانی شد که لیبرال دموکراسی نس یارب یلماک هخ    
این نظامهای سیاسی نیست ،همچنین تغییر پارادایم توسعه از مباحث اقتصادی به مباحث اجتماعی و مشارکتی مزید
بر علت شد؛ این پارادیم با پذیرش جامعه علمی روبه رو گشت و این اعتقاد به وجود آمده بود که نیل ب و هعسوت ه
رفاه بدون توجه به بسترهای اجتماعی ـ فرهنگی جوامع اساسًاًا امکاننپذیر نیست و مصر ِفِف دم  ر شنک و یهاگآ ،ن     
سیاسی جمعیتها و گروههای هدف را خدشهدار نموده است و آنها را به خلوتگزینی و دوری از ح یمومع هزو   
سوق داده است .بنابراین حضور مردم در سیاست به یک مسئله و دغدغه اصلی تبدیل شده است .از سویی گس شرت
رسانههای جمعی موجب افزایش اطالعات مردم شده است و مردم را نسبت به مسائل سیاس فارطا یعامتجا و ی    
خود حساستر ساخته است .همه این عوامل موجب شد که لیبرال دموکراسی مبتنی بر اب تلم و تلود راتخاس 

   

شهای متعددی روبه رو گردد و نظریهپردازان سعی کردند که نسخه بدیلی یا تکاملی برای آن عرضه کنند.
چال 
سیمون و نیمار در مقالهای تحت عنوان دموکراسی گفتوگویی معتقد هستند که دموکراسی گفتوگویی این حق ار
ته یا
لگیر سایس ی تت تت
به مردم قائل میشود که به عنوان عضوی از جامعه این توانایی و فرصت را دارند که در شکل ل
یتوانددد سیاس هزوح هب ار ت    
جامعه دخالت کنند و نظر دهند .این نوع دموکراسی شرایطی را فراهم میآورد ک م ه یی یی
وسیعی بکشاند؛ و شرایطی را فراهم میآورد که مردم در مشکالت اجتماعی و سیاسی دخالت مستقیم نمایند و نظر
خود را بیان نمایند .امروزه دموکراسی گفتوگویی موجب افزایش قدرت گروهها و جنبشهای اجتماعی شده است
(.)Simon and neimar, 2012
توگویی مکتبی اس م تسا دقتعم هک ت ر دیاب مد یمصت رد ممممم ممممممممممگیریییه  تکرش یسایس یا ک .دنن     
دموکراسی گف 
یآی زا .د
تئورسینهای این مکتب معتقد هستند که بهترین تصمیمگیری در نتیجه دخالت مستقیم مردم ب م دوجو ه ییی ییی
بزرگترین افرادی که بر این نوع دیدگاه اثرگذار بوده است ،هابرماس و جان رالز است ،جاان رال عضو میسرت اب ز    
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توگویی در دوران معاصر داشته است.
نخستین و برابری افراد در آن شرایط سهم مناسبی در پایهریزی دموکراسی گف 
دال مرکزی دموکراسی گفتوگویی حضور مردم در سیاست است .این رویکرد با استناد به حقوق طبیعی انسانها در
پی احیا مشورت ،همدلی ،اتحاد توانایی خلق سیاست در جهت تأمین منافع عمومی اس فراعملا هریاد ،ناگیا( ت     
علوم سیاسی منابع اینترنتی) .دموکراسی گفتوگویی از جذابیت خاصی بین مردم برخودار است ،زیرا ب قح نانآ ه   
انتخاب میدهد .در این مدل شهروندان از نقش مثبت و فعالتری برخوردار هستند .دموکراسی گفتوگویی متکی به
صدای مردم است و باید مردم در تمام مراحل سیاست شرکت داشته باشند ،ای ن یسارکومد عون ن ی و هزیگنا دنمزا    
حضور مداوم مردم است (.)LeDuc, 2015: 139
دموکراسی گفتوگویی به وسیله هابرم و نیودت سا

 ینامتفگ بوچراچ ا صخشم نآ یقالخ

ت .وی
سا هدش تتتتتتتت تتتتتتتت

یدان و د
دموکراسی را حاکمیت مردم بر اساس ارتباطات آزاد و مبتنی بر بحث و تبادل نظر و معاشرت و انجم م ن یی یی
منظور از دموکراسی گفتگویی همان حاکمیت مردم بر اساس تبادل نظر مبتنی بر مجا و یقالخا لوصا  ا ینالقع ع      

یباشد؛ وضعیت کالمی ایدهآل 1و اخالق گفتگووو -تب رظن لدا   
است .مدل دموکراسی هابرماس مبتنی بر این اصول م 
ت كههه اساس ًاًا یرظن  هه هههی
دموکراتیک -حاکمیت قانون اساسی ( .)Nash, 2010:265-273در تحليلي كلي م يييت او ننن گفت ت
ِيِيِيِيدددهآل از دموكراس ييي اس  ت ( ( .)Alenso, 2013: 185منظوررر از دموكراسی
دموكراسی گفتگویی ،یک مدل هنج را اي
گفتگویی ،در اينجا ،سازوكاري سياسي -اجتماعي است كه در آن صالحيت إعمال قدرت ،تنها برخاسته از تصميمات
جم يع اعضاي جامعه است كه آن نیز در فرایند (عقالني) ،بحثوگفتگو ص م ترو يييييپ  دريذ ( ( .)Kuhn, 1977:407در
سطح ملی ،در مدل دموکراسی گفتگویی جنبشهای اجتماعی بازیگران اصلی شکلدهی اراده دموکراتیک میباشند و
شه و عامتجا یا
این جنبشهای اجتماعی باید در مقابل دولت و بخش اقتصاد که ب اهج رامثتسا ه ننن ننننزیس زرا( ت ش ش
خانواده) میپردازند ،مقاومت کنند .از نظر هابرماس بسیج جنبشهای اجتماعی در جامعهی م هم کمک یند م هب ی

   

توسعه دموکراسی میکند .در حقیقت هابرماس خوشبینترین نظریهپرداز در خصوص امکان تحقق رد یسارکومد   
جوامع پیچیده معاصر است .در سطح فراملی نیز ،هابرماس معتقد است که اگر قرار باشد فرآیندهای دموکراتی هب ک   
منزلهی مبنایی برای مشروعیت پساملی قرار گیرد ،در این صورت نه ساختار دولت و نه س زاب راکوزا ا اهنت هکلب ،ر     
فرآیندهای تصمیمسازی جمعی میتواند چنین شرایطی را فراهم کند .مطابق آرای هابرماس فق ومع تیمکاح ط می    
کارآمد ،یعنی حاکمیتی برآمده از شبکههای ارتباطی فراملی ،گسترش حوزههای عمومی همپیون ،یناهج حطس رد د    
و ...قادر است الگویی از مشروعیت عمومی ایجاد کند تا از این مجرا رژیمهای سیاسی فراملی ،منطقهههای ی یناهج ا   
تهای اجتماعی ملزمکننده را داشته باشند (.)Habermas, 2007:9
امکان اتخاذ تصمیمهای الزامآور و اجرای سیاس 
مقایسهی تطبیقی میان دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی
یانجام ببس هکلب ،د    
بحران مشروعیت دموکراسی لیبرال نهتنها به تجدیدنظر در اصول اولیهی لیبرالیسم سیاس م ی یی یی
برآمدن صورتبندی مجدد نیرومندی از مسئلهی سیاسی و اخالقی مدرن میشود .اگر لیبرالیس دادتما رد ناوتب ار م    
فگری رد و ز
پروژهی مدرنیته مبتنی بر هستیشناسی انسانمدار ،فلسفهی اجتماعی فردگرا و فلسفهههی حق یلکت قو فف فف

1. Ideal speech situation
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نهایت جها ِنِن سرمایهداری که اسیر تفکر عقالنیت ابزا و یژولونکت و یر

یسارکومد حرط ،میمانب ،تسا فرصم        

گفتگویی هابرماس به تعبیر خود او کامل کردن «پروژهی ناتمام مدرنیته» است .باری ،با طلوع عصر نوزا يي و به دنبال
آن عصر روشنگري و پيدا يي طبقات اجتماعي جديد ،بشريت مدرن اميدوار ب ،يدازآ هب شناد و لقع ددم اب دو       
عدالت ،صلح ،امنيت و رفاه و خوشبختي دست يابد .روش وب ناركفن ر گدرف اب اوژ ر صتقا و ييا ا ديون دازآ رازاب د      
بهروزي انسان را سر ميدادند .اما هر چه از عمر اين نظم جديد ميگذشت ،نه تنها بشارت روشنگري ميسر نگرديد،
جها و مصائب بشري ابعاد و تبعات تازهتري به خود گرفت .از اواخر قرن ن زا هژيو هب و مهدزو نرق زاغآ     
بلكه رن 
بيستم به اينسو با وقوع جنگ جهاني اول ،ركود اقتصادي دههي  ، 30شكس رد يرگراك تابالقنا ت ار روهظ ،اپو      
فاشيسم و برآمدن جنگ جهاني دوم و برپا يي كارخانههاي آدمسوزي آلمان هيتلري و همچنين به قدرت رسيدن نظام
بگر وس  س وش يتلود مسيلاي ر يو
تمامي تت تخ او هه ه و سر وك بب 

درا و و اگ هههههههههه هه راك يا      اجبار  ي

تدريجي تهیدستان درآن و سرخوردگي از كمونيسم روسي ،هم ارزشهای دمكرات كي

(( (ک الو گگ گه و )ا گرم     

تمدن ليبر و يتسس هب ور لا

ت .درحالیکه
يخواهانه سوسياليستي ب ريز ه    سؤاللل رفت ت
زوال نهاد ( ،)Seyidman, 2013:162و هم آرمانهاي برابر 
يخردي ،ترس و وحشت و بربريت را در جامعه م نرد
بسياري از انديشمندان انتقادي ،حاكميت عدم بلوغ ،توهم ،ب 
يكردن واب هب و د ر  نانآ  ر يرگنشو       و
میدیدند كه دست آخر براي آن چ يزي جز انحطاط و سير قهقرا يي تصور نم 
رها يي به شكست كامل رسيده است و اين چنين خوشبینی آغازین آن ان نا ا ياپ يديم ا ار ين

رد يپ    

داش  ت ( ( Shirt,

 .)2013:277-289اما یورگن هابرماس از اعضاي متأخر مكتب فرانكفورت در همان سالها دغدغه دوباره زنده كردن
پروژهی روشنگري و دانش انتقادي را در ذهن داشت .هابرماس در حالي كه نااميدانه نظارهگر جهان مدرن است ،اما
در پي تبديل آن به طرح اميد است .وي با وفاداري به برنامهی روشنگري ميخواهد امكانات سركوبشدهی ره ييا
را بازسازي كند ( .)Atwait and Batamore, 2013:436او در حقيقت به دنبال يافتن محمل نوینی است  هك گگ گگگذر از
وض يع ت شيگون در جامعه سرمايهدار و لیبرال را امكانپذير سازد و آزادسازي ظرفيت عقل از سلطه اشكال بازتوليد
اجتماعي ميسر شود ( .)Bashirieh,1997:212-213هابرماس در طرح پروژهی ناتمام خود اين پرسش اساس هب ار ي   
يرغم تسلط عقالنيت ابزا  يايند رد ماگ ير ا داهن رتهب يعامتج ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟( Ritzzer,
یتوان عل 
يگذارد كه چگونه م 
ميان م 

 .)2014:725-6بدینسان ،از نگرگاه هابرماس فضای حاکم در لیبرال دموکراسی که اسیر عقالنیت ابزاری است دچ را
چنان تصلبی است که جز با طرح نوینی از دموکراسی امکان خروج و رهایی از آن ممکن نیست .این دموکراسی که
مندرج در تحت عقالنیت ارتباطی است ادامهی همان پروژهای است که در عصر روشنگری کلید خ یس رد و هدرو ر   
یکوشد تا بازسازی کند ،داللت ضمنی دارد بر مجموعهههای
خود دچار انحراف گشته است .مدرنیسمی که هابرماس م 
از پیشفرضهای اخالقی ،سیاسی و متافیزیکی که از عصر روشنگری اروپ یا ی دش قتشم  ههه ههههان هب مسینردم نیا .د    
یـ سیاس دیکأت ی    دارد (.)Dallmayr, 1996: 95
نبخشی اجتم عا ی ی
عقالنیت شناختی ،خودمختاری اخالقی و خودتعی 
هابرماس میکوشد تا پروژهی رهاییبخشی را با بازگشت به میراث عصر روشنگری دربارهی خرد عملی ،در معرض
چشم عموم قرار دهد ( .)Benhabib, 1986: 329وی موافق است که عقالنیت مدرن دچار رخنه و شکاف شده ،اما
بازگو میکند که این عقالنیت میتواند ترمیم و اصالح شود نه اینکه بهطور کامل به زبالهدان سپرده شود .او همچنین
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بر دستیابی به پروژهی مدرنیستی از منظر آزادی انسان تأکید میورزد .بنابراین ،او ترجیح میدهد ت ژورپ ا هه هههی ناتم ما
مدرنیته را اصالح ،بازسازی و «تکمیل» کند.

دولت
در مبانی فلسفهی سیاسی نظریهی لیبرال دموکراسی که کام ًالًال متأثر از مبانی هستیشناس اسنا ،ی نن نننشناس فسلف ،ی هه هههی
حقوق و فلسفهی اجتماعی آن میباشد نوعی بیاعتمادی و حتی خصومت عمیق نسبت به حوزهی سیاست و قدرت
سیاسی را در تقدیر قرار دارد؛ بدین معنی که حوزهی سیاست و قدرت اوًالًال و بالذات ،به هیچ وجه ارجمند ،مطل بو
   

بناپذیر بدان تن در داده میش هب یسایس یاهداهن .دو
و خوشایند نیست؛ بلکه ثانیًاًا و بالعرض ،به مثابه شری اجتنا 

خودی خود ارزشی ندارند و ارزش آنها موکول به ممانعت از بدبختی بیشتر است .وانگهی ،سیاس  یادج دیاب ت از   
حوزهی مدنی تحتالشعاع جامعه قرار گیرد تا حداقل محدودیت را برای افراد و گروههای اجتماعی ایج رد .دنک دا   
این نظریه ،دولت به مثابه وسیلهای بیطرف و صرفًاًا برای حفظ جام ةع مدنی یا حفاظت از حوزة غیرسیاسی فعالیت
یشود (.)Vincent, 1999:40-48
افراد پذیرفته م 
به طور بنیادی در نظریهی لیبرال دموکراسی هر سامان سیاسی و اجتماعی نامشروع است مگر آنکه ریشه در رضایت
همهی کسانی داشته باشد که تحت آن سامان زندگی میکنند .رضایت یا موافقت این مردم ،شرط اخالقی برای جواز
یگیرد که در نظریهی مذکور ،این
یباشد ). (Gardbaum, 1996: 401این ایده از آنجا ریشه م 
تحمیل آن نظم بر آنان م 
خود فرد است که سرچشمهی همهی حقوق ـ از جمله حق حاکمی مه تیاغ مه و ـ ت هه هه ههههههههی نهاده و یسایس یا
اجتماعی به شمار میآید ( .)Bordeo,1999:49بنابراین ،در نظریهی لیبرال دموکراسی ،مشروعیت سیاسی کام ًالًال و ذاتًاًا
یش  دو ( (.)Ermeh,1997:92-93
مردمی است و رأی مردم مستق ًالًال ،فیالنفسه و بالتمامه ،مشروعیتبخش محس م بو یی یی
دولت در این نظریه نمیتواند دارای غایتی ویژه خود باشد و بر مبنای آن اعمال قدرت کند .دول  ت لللیبرال  دیاب ی در   
تهای خاصی از «زندگی مطلوببب» را تر جیو
یطرف باشد و نبایستی برداش 
قبال شیوههای مختلف زندگی ،خنثی و ب 
کند

یا تحذیر کند .هیچ دولتی نمیتواند در مقام آموزگار ،مفهوم خاصی از خیر و س غیلبت مدرم نایم رد ار تداع    
(.)Bordeo,1999: 55
اما در این نظریه ،دموکراسي لزومًاًا چهره و ساختاری نمادين به خود گرفت رد هک تسا ه نآ زتنا يتيمکاح ا رد يع   

  

مجموع به مردم نسبت داده ميشود و فرض بر اين است که قدرت به نام و به سود آنها اعمال ميگردد؛ ليکن عم  ًالًال
اعمال قدرت واق يع و مشخص در اختيار آنان نيست؛ بلکه ب کاح رايتخا رد عقاو ه ممم م ممممماني اس ديزگ رب هک ت هههه هههههاند
(.)Ermeh,1997:21
هابرماس معتقد است که شهروندان در پهنه سياسي تنها وقتي خود-زمامدار ميشوند که به وضع قانوني بر دوخ يا   
در يک گفتگوي آزاد و برابر اقدام کنند ( .)Habermas, 2007:183هابرماس از نوعي دموکراسي حقيقي ياد م يييکند
که مبتني بر عقالنَيَيت ارتباطي و کنش مفاهمهاي است .وي آن را دموکراس م )ییوگتفگ( هنانزيار ي ييييييييينام قباطم .د
نظریهی هابرماس« ،اقتدار به دور از هر گونه ترس ،اجبار ،اضطرار ،فريب و قهر و خشونت در اين نوع دموکراس ييي »
يشود ( .)Nozari, 2002:610بنابراین امروزه دموکراس اونع هب یلاربیل ی ن مظن  تلود یسایس
متجلي م 
یتوانند تمامی کارکردهای خود را به خوبی انجام دهد و نیاز به بازسازی دارد.
سرزمینی دیگر نم 

     

 -ملت

مقایسهی تطبیقی دموکراسی لیبرال171 ...

آزادی و رهایی
لیبرالیسم با اهمیت واالیی كه برای آزادی یا اختیار قائل میشود ،خود را از سایر آموزههای سیاسی متم م زیا یی یی
یكنددد.
آزادی از دید لیبرالیسم ،وسیلهی رسیدن به یك هدف سیاسی متعالیتر نیست ،بلكه فینفسه عالیترین هدف سیاسی
یش  دو ( ( Bordeo,
است ( .)Arbelaster, 1998:82-83از دیدگاه لیبرالیس سنا تشرس یتاذ یدازآ ،م ان  هدرمش  م یییییی یییییی

یگردد كه با قرونننوس هك ینارود ،تشاد یط
 .)2004:13لیبرالیسم و تالش آن برای برقراری آزادی به تقابلی بازم 

   

ارگانیسم اجتماعی در بند نظم و انضباط مادی و معنوی كلیسا قر دس مهم هجو ،ساسا نیمه رب ؛تشاد را هه هههههه هههههههههی
ته هقلطم یا   
شانزدهم چیزی جز شرح این رهایی نیست .در قرون  71و  81لیبرالیسم ،آزادی را در مقاب موکح ل تت تت
تعریف میکرد؛ یعنی رهایی از حکومتهای خودسر و مشروط و منوط کردن ق تموکح هب لسوت اب نانآ ترد       
قانون .آزادی در پیشگاه لیبرالیسم نسبتی عمیق با آموزههای فردگرایی دارد ،بطوریکه زندگی هر وا هب یدرف  قلعت    
دارد و همه افراد از حقوق اولیه زیستن ،اندیشیدن و باورداشتن مبتنی بر تم دازآ درف .دنرادروخرب ،شیوخ تالیا     
است که شکل مطلوب زندگیش را انتخاب کند حتی اگر شکل زندگی او در مقابل ارزشهایی باشد که بر عماج یا ه   
محترم است .آزادی فردی در دو سطح مطرح میشود :نخس  درف یدازآ ،ت د ب ،هعماج حطس ر ه هرپ یانعم  یی یییی ی ییییییییز از
هرگونه مداخله در زندگی خصوصی افراد اس  درف یدازآ مود و ت د هک دندازآ صاخشا ینعی ،یهاگآ حطس ر     
خودشان مسائل را درک و دریاف و دنیامن ت

   

هناروکروک تعاطا هنوگره زا       بپرهیزنددد ( .)Gutman, 1996ام اب ،ا   

سیطرهی تکنولوژی و متعاقبًاًا علوم پوزیتویستی (اثباتگرایی) بر دیگر جنبههای حیات بشری ،برخی را بر آن داش هت
تا با طرح موضوع رهایی یا آزادی از چنگال سرمایهداری و علم اثباتی ،مفهوم جدیدی را در نسبت ب حرطم یدازآ ا   
نمایند .در میان اعضای مکتب فرانکفورت (انتقادی) مهمترین کسی که توانسته نسبتی مهم در ب ورض با ر داجیا ت    
پیوند میان علوم اجتماعی و آرمانهای رهایی انسان عرض سامرباه ،دنک ه    

اس  ت ( ( .))Bashirieh,1997:211او به

یکن  هک د ه کی ر مهس
لحاظ معرفتشناسی از سه نوع عالئق یا دانشی ص م تبح یی یی

یمهم

ز زا ی یناسنا تس

ار      

  

دربرمیگیرند .به عقیدهی او دانشها را ک ًالًال میتوان از سه دیدگاه تفکیک کرد )1 :دانشهای تجربی و تحلیلی ،که در
شهای فرهنگی و هرمنوتیکی ،که سنن انسانی را تضمین و شکوفا
چارچوب بازتولید طبیعی ما تکامل یافتهاند )2 .دان 
میکنند )3 .دانشهای انتقادی ،که سهمی در تحقق آزادی ،برابری و عدالت بر عهده دارند .دان عون تخانش ای ش     
اول ،عالئق تکنیکی است که مبتنی بر نیروهای تولید و کار و نیازهای مادی انسان است؛ ی طلس رتهب نایب هب ا ههههه ههههههی
ابزاری ما بر طبیعت است .نوع دوم ،عالئق عملی انسان به درک رواب و یمهافت ط

م ینهذ ی ورگ و دارفا نا هههههه هههههههه یا

اجتماعی که بر ویژگیهای زبان متکی است؛ یعنی شناخت تاریخی-تأویلی .اما تنها دانش یا ش تابجوم هک یتخان    
رهایی بشر را فراهم میکند ،عالئق نوع سوم یعنی شناخت نقاد است و معطوف به رهایی انسان از نمادهای منجمد
قدرت سازمان یافته است .سلطهی عالئق نوع اول یعنی دانش ابزاری و علم اثباتی بر انواع دیگر و شناختها است

ی،1
که شناخت نقاد را مهم و اساسی میکند .همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم ،هابرم وئت رد سا ر مهافت لمع ی یییی یییی
دانش مربوط به نوع اول یعنی همان حوزهی نظام را در تقابل با حوزهی جهانزیست ،متشکل از دانش نوع تأویلی و

1 -Communicative action
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انتقادی ،قرار میدهد .تسلط نظام بر جهانزیست تفاهم و ارتباط عقالنی را تضعیف میکند و آگاهی ابزا هچره یر   
یبر .د
بیشتر به درون «جامعه مدنی» که باید حیطهی ارتباط و تف طبار و مها هه هههی ذهن م موجه ،دشاب ینالقع و ی ییییی ییییی
اینجاست که میتوان هدف از طرح دموکراسی گفتگویی را فهمید؛ یعنی ایجاد شرایطی ک افتلا اب ناوتب ه ت نآ هب       
مبادلهی عقالنی و عقل ارتباطی را در تمایز با عقل ابزاری در حوزهی عمومی بسط داد ،البته در شرایطی ک عماج ه ه   
فارغ از زور و اجبار دلبخواهانه باشد .به این ترتیب ،هابرماس ارتباط مستقیمی بین رهایی انسان و انواع علم برقر را
میکند .پروژه ناتمام مدرنیته حاکی از گسترش و سیطرهی یک نوع عقالنیت ابزاری اس  همه رب هک ت م و تابسان    
روابط انسانی مسلط شده است .از لحاظ اجتماعی ،توسعه عقل ابزاری و نگرش تکنوکراتیک این خطر را در بر دراد
که اکثر مسائل علمی یعنی آن دسته از مسائلی که اخالق سیاسی و فرهنگی هستند به مثابهی مس و فیرعت ینف لئا
ارزیابی شوند و در نتیجه در خارج از حیطه تصمیمگیری دموکراتیک به دست متخصصان و دانشمندان حل و فصل
گردند .به همینسان سلطهی عقل ابزاری میتواند نف ِسِس ساختار شناخت و عالئق انسانی را دگوگون کند .به این معنا
تشناختی رابطه وجود دارد و همچن هک نا   
میان عقل ابزاری و سلطه و از دست رفتن آزادی و رهایی در سطح معرف 
ِهِهلد در مورد هابرماس میگوید «طبق استدالل او ،مقابله با نفوذ «علمگرایی» در فلس صرع رگید و هف ههه ههههه ،رکفت یا   
شرط اساسی ادامه حرکت بشریت به سوی رهایی است.)Held, 1980: 296(».
جامعهی مدنی و حوزهی عمومی
روسو آشکارا به دنبال فهم این بود که وحدت اجتماعی چگونه ممکن است به ج زا هک نیا یا یب راشف ر نو ی هب    

   

یکند که وحدت اجتماعی بستگی به این دارد که ارادهه یا
جامعه حاصل شود از ارادهی آزاد پدید آید .او استدالل م 
خاص بسیاری از افراد به یک ارادهی عمومی که همگانی است ،تبدیل شود .کانت پیگیری روسو نسبت ب تدحو ه   
در عین آزادی به گونهای که از صرف غریزهی اجتماعی متمایز باشد (آنگونه که در مفهوم ارسطویی حیوان سیاسی
مطرح بود) یا ناشی از اقتدار الهی باشد را پذیرفت ( .)Calvin, 2010:315کان دیا رب ینمض روط هب ت هههههه هههههههی یک
گفتگوی جمعی که افراد از طریق آن به فهمهای مشترک دست مییابند ،تاکید کرد .به همین ترتیب ،تکامل نهاده یا
نمایندگی در انگلستان قرن هیجدهم ،باعث اعالم و تثبیت یک گفتمان عمومی شد ک درخ و هدارا نداد قوس هب ه     
شهروندان به امور مربوط به دولت معطوف بود .سرانجام ایدهی مردم به عنوان سوژههای فعال در انق و اکیرمآ بال
یخ ناوت هب ار یهاو ا یی    
فرانسه ،هرچه بیشتر قوت گرفت .ایدهی حوزهی عم روهمج و کیتارکومد هشیدنا ،یمو یییی یییی
شهروندان در جامعهی مدنی برای اینکه وحدت و آزادی را از طریق گفتمان ب .دز دنویپ ،دنروآ تسدب رگیدکی ا

   

کانت مانند بسیاری دیگر از فیلسوفان قرن هیجدهم فاقد یک مفهوم قوی از امر اجتماعی بود .این امر ،هگل را به رد
تئوری قرارداد اجتماعی رسانید؛ زیرا حتی در تلقی روسو از ارادهی عمومی برای تئوری بیانگر آن است که وح یتد
که در دولت بدست میآید ،متوقف بر جهانشمولی مطلق دولت نیست؛ بلکه متوقف بر تحولی خ دارا زا جرا ه هه یا
ته یا
لگر هک ا    ک ما ًالًالًالًال ب لود ا تت تت
فردی است .همچنین ملیگرایی ،دیدگاههای جامعه و جامعه سیاسی را به روش کل ل
ی مبتن وقح رب ی ق یدرف      
تهای ی
یکسانساز سازگار است ،شکل داد ( .)Calvin, 2010:315انتقاد مارکس از سیاست ت
بورژوایی ،شایستگی جامعهی مدنی به عنوان قلمرو آزادی و اتحاد را هرچه بیشتر به چالش کشید .درحالیک لگه ه   
یتواند بر تنش میان ضرورت و آزادی و برخورد ارادههای آزاد چیره شود،
بر آن بود که دولت مدرن در دورن خود م 
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یتوان  رما نیا د را   
مارکس معتقد بود که تنها دگرگونی شرایط مادی از جمله از میان برداشتن ام م یصوصخ لاو ییی ییی
امکانپذیر سازد .اما اندیشههای مروبط به حوزهی عمومی و جامعهی مدنی پیش از همه در نظریهههی لیبر لماکت لا   
یافت .در تئوریهای لیبرال این ایدهها به گونهای که هگل آنها را تلقی میکرد یعنی صرفًاًا همچون امری آموزشی در
راه دستیابی به یک وحدت بعدی کاملتر ،لحاظ نشدند .همچن یسایس تدحو ،لاربیل هیرظن رد نی       ضر ترو ًاًاًاًا به
کارکردهای یکدست ناپیدا یا نظام غیرانتخابی دیگر واگذار نشده بود؛ بلکه ب یدازآ ا

عموم ًاًاًاًا بیش یرما نوچمه رت    

فردی برخورد شده بود ،تا اقدامی جمعی .این رویکرد با پیدایش یک درک نسبتًاًا غیراجتماعی از مقول زاب ه ا هارمه ر    
شد ( .)Polanyi, 1944افزون بر این ،مفهوم نوپیدای حوزهی عمومی به روشنی از دیگر کاربرده ژاو یا ه هی عم یمو
متمایز نبود .برای نمونه فعالیت دولت گاه بدون توجه به ارتباط با مردمساالری یا سعهی صدر و تحمل دولت نسبت
به نظارت یا مشارکت شهروندان ،متصف به وصف عمومی میشد .و از این مهمتر مفهوم افکار عم اب هک دوب یمو    
حوزهی عمومی تداخل داشت .وانگهی ،هابرماس در بستر برخی بدبینیها دربارهی نهادهای مردمساالر ،بر آن شد تا
توان غیرواقعی حوزهی عمومی به عنوان طبقهای از جامعهی بورژوا را نشان دهد .او صریحتر از هر تالیامت زیچ     
مارکسیسم و دیدگاه انتقادی به تحقیر نهادهای مردمساالر و همچنین تنزل حوزهی عمومی به خصلت دولتی را نهتنها
در مورد افکار هگل که نسبت به سوسیالیسم واقعی موجود نیز به چالش کشید .هابرماس حوزه عمومي را به مثابهی
مكان اصلي براي ظهور و عمل دموكراسي تعريف ميكند .آنچه در حوزهی عمومي مهم است ،رون .تسا وگتفگ د    
پيامد و نتيجه آن مهم نيست ،بلکه مهم این است که این روند و فرآیند گفتمان ب  وگتفگ ا و نآ رب مکاح تینالقع      
دموکراتیک باشد .هابرماس حوزهی عمومي را به مثابهی شبكهاي براي دادوستد و بيان ديدگاهها و اطالعات تعر في

ميكند و ميگويد« :منظور ما از حوزهی عمومي1در وهله اول قلمروي از زندگي اجتماعي ماس يزيچ نآ رد هك ت    
شبيه به افكار عمومي ميتواند شكل بگيرد .دسترسی به این قلمرو برای تمامی ش هدش نیمضت نادنوره     اس رد .ت
گفتگو يي كه در آن افراد خصوصي گرد هم ميآيند تا پ كي رهی عمومي را ش زا يشخب ،دنهد لك

زوح هههه هههههی عم يمو

یگیرد ( .)Habermas, 2001:265مهمترین ويژگي حوزهی عمومي اين است كه اشخاص خصوصي گرد هم
شكل م 
جمع ميشوند تا در خصوص عال قي عمومي به بحث بپردازند .و در اينجا كاربرد عقل همگانی به مثابهی مهمممترررین
ويژگي آن سربر ميآورد .در اين فضاي بحث آنچه مهم است «استد الال ت بهتر» و بنابراين «برتررر» اس .ت

مهمممترررین

ويژگي ديگر حوزهی عمومي نوعي مراوده و دادوستد اجتماعي بوده كه در آن تفاوتهاي منزلتي و اجتماعي چن ناد
اهميتي ندارند .نابرابريهاي سياسي -اجتماعي و فرهنگي را نميتوان محو كرد بلكه بايد داخ ارق زتنارپ ل ر اب .داد     
توجه به مباحث مطرح شده ميتوان نتايج زير را در خصوص حوزهی عمومي بيان نمود )1 :حوزهی عم ينتبم يمو   
بر اين مفهوم است كه استدالل عقالني تنها داور نها يي درباره هر مساله است  )2حوزهی عمومي محل ابر نايب و زا   
خواستهاي عمومي است كه همه حوزهها و همه مسايلي كه تا اين زمان ،به صورت انحصاري در اختيار كليس اي ا   
مقامات حكومتي بودند به روي بحث و گفتگو باز شد  )3به حوزهی عمومي هر كسي ب تالوصحم هب يسرتسد ا     
فرهنگي ،كتابها و مطبوعات و غيره ،حداقل شرايط الزم را براي واردشدن به بحث در خصوص مسائل عم ار يمو

1 -public sphere
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بدست ميآورد .از نظر هابرماس حوزهی عمومي عمدتًاًا واسطه بين جامعهی مدنی و سیاس و تسا تلود ای و ت   
حوزهی عمومي را اساسًاًا در خارج از عرصهی رسمي جستجو كرد .امروزه م يييت لتو ويدار ،تالجم ناو و وو وووو و نويزي
رسانههاي جم يع حوزهی عمومي محسوب نمود .به نظر هابرماس ،گفتگویی که منجر به شکلگیری اراده و عقیدهی
عمومی شود ،باید در شرایط خاص و تابع هنجارها ،الزامات ،قوانین و اص و یشزرا لو

 یصاخ یراجنه ص ترو      

گیرد .شرایط فوق در وضعیتی محقق میشود که هابرماس «وضعیت کالمی آرمانی» ،مینامد .هابرماس برای تشر حی
وضعیت کالمی آرمانی از کردارهای گفتمانی شروع میکند .به نظر او ،در هر سخنی سه نوع کردار گفتم دوجو ینا   
ته یا ی نام  ند   
دارد« :واقعیت عینی»« ،1درست بودن هنجاری»2و «حقیقت بیانی» .)Habermas, 1981: 69( 3درخواست ت

«لطفًاًا در را ببندید» میتواند در هر سه حالت مورد بحث و مشاجره قرار گیرد« .اص ًالًال ادن دوجو یرد  رد دد دددد»(واقعیت
درب را ه هی

عینی)« ،چگونه شما به این ایده رسیدهای که به من دستور دهی»(درست بودن هنجاری) و «اص ًالًال موض عو

بستن در نیست ،بلکه شما میخواهید مرا از جایم بلند کنید»(اصالت یا حقانیت موضوع) .اگر ادعاها مورد بحث قرار
گیرند هر دو طرف بحث چارهای ندارند ،جز این که با استداللهای عقلی ادعاهای اعتباری خود را اثبات کنند .شرط
الزم برای عادالنه بودن گفتگو مساوی بودن هر دو طرف در مباحثه و نبود هیچ رابطهی سلطه مدارانهههای در جری نا
گفتگو است .هابرماس به این حالت «گفتگویی فارغ از سلطه» میگوید .ب رد ،سامرباه رظن ه شنک عقاو

لباقتم       

همیشه بین دو قطب «سلطهی متعلق» و «رهایی کامل از سلطه» است حتی در شرایط برابری کامل و وجود زمان الزم
برای بحث نامحدود ،انسانها هیچ موقع در مورد واقعیات عینی ،درست بودن هنجاری و حقیق مجا هب ینایب ت اع     
نمیرسند .به نظر هابرماس ،در همه شرایطی که در آنها قدرت و منافع راهبردی حاکم است ،دس و رما ،روت

و یهن

تضاد نیز حاکم است .اگر در جریان گفتگویی طرفهای بحث احساس کنند ،که برابرند در این صورت میدان عمل
برای ِخِخردورزی و رسیدن به توافق باز میشود .در این صورت ،بحث فارغ از سلطه به قبول نقط  تارظن ه ت لیمح ی    
دیگری منجر نمیشود ،بلکه چنان چه خود هابرماس مینویسد« ،اگر استداللها به اندازه کافی به ص نایب زاب ترو    
شوند و به مدت کافی ادامه پیدا کنند ،تفاهمی عقال م لصاح نآ زا ین ییشود که اساسًاًا میتوان دیقع د هه هههای آرم ار ینا
یشود که هر تف رد هک یمها   
بیان کند»( .)Habermas, 1981: 71اما «وضعیت کالمی آرمانی» به این شیوه مشخص م 
این شرایط به وجود آید ،میتواند به مثابهی تفاهم واقعی باشد و اگر تکیهی ما در هر گفتگ ثحابم و و هه هههای فق هب ط   
یشود .از
وضعیت کالمی آرمانی باشد ،در این صورت در همه گفتگوها «اجبار غیراجباری استداللهای برتر» حاکم م 
یآی رد ،د
اینرو ،هابرماس میان کنش ارتباطی4و مباحثه تمایز قائل میشود؛ کنش ارتباطی در زندگی روزمره پیش می ی
حالی که مباحثه یا گفتگو نیاز به شرایط خاصی دارد.
شهروندی
«شهروند» مرکب از دو کلمه «شهر» به معنای جامعه انسانی و «وند» به معنای عض .تسا هعماج نیا هب هتسباو و      
یآی هب .د   
صرف جمع شدن افراد در مکانی خاص و تشکیل اجتماع انسانی ،شهر به تبع آن ش جو هب دنوره و من د یییی یییی
1 -Objective reality
2 -Normative accuracy
3 - Expressive truthfulness
4 -Communicative action
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عبارت دیگر ،اجتماع انسانی شرط الزم شهروندی محسوب میشود ،ول ن یفاک طرش ی ی مز دارفا .تس ا بقل ین   

شهروند به خود میگیرند که حقوق و تکالیف خود را بشناسند و به آن عمل کنند .در این صورت ،شهر تشکیل شده
و شهروند معنا و مفهوم پیدا م 
یکند ( .)Alidousti,2009:49شهروندی منزلتی است ،بر  درف یا د هب طابترا ر

کی

دولت که از نظر حقوق بینالملل نیز محترم شمرده میش وقح هب .دو ق  فیلاکت و درف  ا هطبار تلود ربارب رد و

   
      

شهروندی گویند ،که چگونگی آن را قانون اساسی کشور معین میکند .اساسًاًا کسی «شهروند» شمرده میشود که تنها
فرمانگزار دولت نباشد ،بلکه از حقوق فطری و حقوق طبیعی نیز برخوردار باشد .دولت این حق و تیاعر ار قو

زا   

یکند ( .)Assuri,2010:222در دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی شهروندی مورد تأکید است .در
آن حمایت م 
این نظریات اعتقاد بر این است که شهروندی رابطه بین فرد و جامعه را در قالب حقوق و مسئولیت تعریف میکن .د
یدهد که فارغ از هرگونه رقابت ،منافع خود را دنبال
شهروندی از یک طرف با اعطای حقوق ،فضای الزم را به فرد م 
نماید و هم چنین فرد را قادر میسازد که دستی در شکل دادن نهادهای حکومتی عم یدنورهش .دشاب هتشاد یمو     
عضویت فعال و منفعل افراد در یک دولت ،ملت یا حقوق و تعهدات همگ کی رد ینا   

س دش صخشم حط ههه ههههای از

برابری میباشد .اساسًاًا کسی «شهروند» شمرده میشود که تنها فرمانگزار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و حق قو
طبیعی نیز برخوردار باشد و دولت نیز این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند.
در دموکراسی لیبرال ،منزلت شهروند عمدتًاًا به واس  یدرف قوقح هط در    چ یناوق بوچرا ن هدش نییعت یتلود  و    
یکنن قوقح زا د   
حکومت تا مادامی که افراد منافع خصوص م لابند ینوناق دعاوق بوچراچ رد ار ناشدوخ ی ییییییی ییییییی
شهروندی آنها محافظت میکند .حقوق فردی و حقوق سیاسی افراد نیز دارای همین ساختار هستند .این حق هب قو   
شهروندان این فرصت را میدهد تا منافع شخصی خودشان را از طریق ابزارهای انتخاباتی ،ترکیب هیأتهای پارلمانی،
شکلگیری حکومت و غیره دنبال کنند .در دموکراسی گفتوگویی شهروندان امکان مش ومع شنک رد تکرا م ار ی
تضمین میکنند تا بتوانند به عنوان افراد مسئولیت پذیر ،برابر و آزاد عمل کنند و بنابراین فرآیند سیاسی فقط فعالیت
حکومتی تحت مراقبت شهروندان نیست .به نظر هابرماس ماهیت وجودی دولت در حفظ حقوق فر ارق ربارب ید ر    
ندارد بلکه ماهیت وجودی آن حفظ فرآیند دربرگیرنده شکلگیری اراده و عقیده اس ادنورهش نآ رد هک ت ن و دازآ 
یرسند که بر مبنای آن اهداف و هنجارها به نفع همه افراد برابرست.
برابر به فهمی م 
عدالت و برابری
یکی از مفاهیم اصلی که در اندیشه سیاسی از اهمیت فوق العادهای برخوردار است ،و از دوران کالسیک ت رصاعم ا   
همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده عدالت و برابری است .اندیشمندان حوزه دموکراسی لیبرال نیز توج هب یفاک ه    
له يا
این مسئله داشتهاند .هرچند ليبرالهاي نوين باور دارند كه نظام سرمايهداري عنان گسيخته ،باعث ايج كش دا لل لل
جديدي از بي عدالتي اجتماعي شده و موجب گرديده برخي افراد به زيان ديگر زايتما زا ،نا ا وخرب يميظع ت ر راد     
شوند (.)Heywood,2000:79
دموکراسی لیبرال و گفتوگویی هر دو معتقد به عدالت در جامعه و نظام سیاسی و به آن اهمیت میدهند .اما نظریة
دموکراسی گفتوگویی ضمن پذیرش نابرابریهای موجود در جامعه با تالش برای عادالنه ساختن آنه یاج هب ،ا    
تأکید بر منافع فردی «منافع عمومی» را مورد توجه قرار میدهد .از این رو ،یکی دیگر از عناصر نظام سیاس ینتبم ی   
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بر دموکراسی گفتوگویی را میتوانیم ،منافع عمومی بدانیم .نظام گفتوگویی دموکراتیک ،بر سا نیا  اس یماظن      ،
  

است که منافع عمومی شهروندان را محترم میشمرد و با طراحی و تنظیم سازوکارهایی میکوش ومع عفانم د م ار ی
تأمین کند.
نقطه اشتراک نظریه دموکراسی گفتوگویی و نظریه عدالت رالز تأکید بر مفهوم «تواف ققق » اس یانعم هب قفاوت و ت     
فرآیند تصمیمگیری کام ًالًال آزادانه و برابر دانسته میشود .در این شرایط شرکت کنندگان ب وص ه ر ماک ت ًالًال هنافصنم      

یگیرن  رظن هب .د ر د زلا ر عماج نینچ  هههه هههههههههای
تصمیمگیریهای عادالنهتری در راستای منافع جمعی و خیر عمومی می ی
فرصتهای سیاسی باید مستقل از موقعیت اجتماعی و اقتصادی باشند و سیاست باید به گونهای باشد که زمینهههس زا
لگیری حس عدالت باشد.
عزت نفس و حس قابلیت سیاسی در راستای شک 
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
اگرچه نظامهای دموکراتیک از بدو پیدایش تاکنون با بحرانها و چالشهای بی شماري روبرو بودهاند؛ اماا آنچههه کههه
امروزه با عنوان" بحران دموکراسی" از آن یاد میشود نه تهدیدي از "بیرون" بلکه عمدتًاًا نتیجهی تغییر و تح الو تتت"
ن
درونی" این جوامع دردهه هاي پایانی سدهی بیستم و سالهاي آغازین هزارهی سوم میباشد .به عبارت دقیقتررر این ن

بحران بیشتر از سنخ مسائل هویتی و ارزشی یک جامعهی پسا صنعتی است تا بحرانهای صرفًاًا اقتصادي یا تهدیدات
یتوان گفت ملل اروپا و امریکاي شمالی با "بحران دموکراسی" مواجه شدهاند.
نظامی .به گونهای که م 

باظهور دموکراسیهای نوبنیاد که دارای ارزشها و فرهنگهای ملی خاص ارگن نیا بجوم ؛دندوب ی ن هک دش ی    

   

دموکراسی لیبرال نسخه کاملی برای این نظامهای سیاسی نیست ،همچنین تغییر پارادایم توسعه از مباحث اقتصادی به
مباحث اجتماعی و مشارکتی مزید بر علت شد؛ دموکراسی لیبرال مبتنی بر س تلود راتخا   

شه یا
 -مل لاچ اب ت ششش ششش

متعددی روبه رو گردد ،و نظریهپردازان سعی کردند که نسخه بدیل یا تکاملی برای آن عرضه کنند ،در ای شهوژپ ن   

سعی شد که با استفاده از روش اسنادی – کتابخانهای و توصيفي ،تحليلي ،انتقادي و مقايسهاي به این سؤاللل پاسخ
داده شود که مبانی نظری و توان تبیینی دو جریان نظریه دموکراسی لیبرال و نظریه دموکراسی گفتگویی را در فلس هف
یتوان مقایسه کرد؟
سیاسی معاصر چگونه م 

نظریه دموکراسی گفتگویی ،ضمن نقد مبانی نظریههای دموکراسی لیبرال ،تالش میکند الگوی مناسبی را برای نظ ما
سیاسی لیبرال طراحی و ارائه کند .این نظریه در صدد ایجاد برابری میان آزادی و عدالت است و میخواه وضح د ر   
مردم در سیاست را پر رنگتر نماید .به همین جهت از لحاظ نظری دارای قدرت تببین بهتری است و بهتر میتوانددد
ارزشهای مطلوب دموکراسی را در جامعه پیاده کند ،اما در وادی عمل از این نظریه انتقادات بسیاری میش دیاب .دو   
دقت شود که دموکراسی گفتگویی متناسب با جوامعی فرض شود که اوًالًال از جمعیت ک وخرب م ر همه و دنشاب راد     
افراد جامعه از وقت و دقت کافی برای شرکت در مسائل سیاسی برخوردار باشند .شاید بتوان الگوی دولت -شهر در
دوران یونان باستان را نمونة اولیهای از این نوع طرز تفکر دانست ،شایان ذکر است برخی معتقدند که باید با استفاده
از امکانات فضای مجازی حضور مردم در عرصه سیاسی را فعالتر کرد ولی این امر نیز با مشکالتی همر دهاوخ ها   
بود.
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دموکراسی لیبرال نیز دارای ضعفها و قوتهایی است ،این نوع دموکراسی از همان ابتدا مورد نقدهای تند از طرف
نحلههای مختلف فکری ماننند مارکسیسم و فاشیسم بوده است و در طول تاریخ نیز با بحرانهای مت دع د ور هبور ی   
بوده است ،اما همیشه پویایی خود را در پاسخ دادن به نیازهای جامعه حفظ کرده است ،به طور مثال در س لا

2008

میالدی ایاالت متحده آمریکا به عنوان نماینده لیبرال دموکراسی در جهان با بحران اقتصادی مواجه شد و این بحر نا
وارد زندگی سیاسی و ..مردم نیز گردید ،اما این نوع دموکراسی به علت توانمندی و پویایی داخلی این بح ححرانه ار ا
پشت سر گذاشته است .لیبرال دموکراسی دارای عیوب بسیاری دیگری مانند عدم توجه به ارزشه هدافتسا ءوس ،ا    
رسانه و احزاب از مردم و القای روح سرمایهداری ،اتمیزه کردن انسانها بوده است ،از طرف دیگر ،امروزه بسیاری از
مردم حتی حاضر به مشارکت در انتخابات نیستند ،انتخابات از لحاظ مشارکت سیاسی از مبانی اولیه و پیش نیازه یا
جوامع دموکراتیک است و این خود مشکلی بزرگ است.

همچنین لیبرال دموکراسی همیشه سعی کرده است که به وسیله ایجاد فرضهایی برای مخاطبین خود تفاوتها را از
یش نکمم هک ،دو    
گهای متف م یتوا یی یی
بین ببرد ،این ایجاد همسانی بین مردم موجب از دست رفتن هویتها و فرهن 
شه یا
است برای جوامع آسیب زا باشد ،زیرا از بین رفتن هویت موجب بروز انسانهای شبیه به هم میش الت ،دو شش شش
همگانی و اجتماعی برای کنترل و همگون نمودن این تفاوتها اگر نه باعث نابودی ،حداقل باعث ب هدنار هیشاح ه    
گگرایی
یگردد .در حالی که در جامعه کنونی باید به چند فرهن 
ِی محلی و خاص م 
شدن برداشتها و ادراکات فرهنگ ِی
احترام قائل شد .دموکراسی گفتوگویی تالش دارد تا نشان دهد که چگونه در زمینهای که هویتهای اجتماعی پاره
پاره شدهاند و دولت به عنوان جایگاه سیاست از مرکزیت افتاده است دموکراسی قاب دقتعم سامرباه ،تسارجا ل     
است که حوزه عمومی ف ّعّعال ،کیفیت مباحثه ،فهمپذیری و جنبه گفتم دیقع ینا هه هههس دارا و یزا ه هس و همه ،یزا

مه ه    

هیچگاه نمیتواند به طور کامل جانشین رویه قراردادی در تصمیمسازی و نمایندگی سیاسی شود ،اما همه اینها کفه
ترازو را از تجسم انضمامی اراده حاکم در اش طوبرم تابلاطم ةنزو دوس هب عمج و صاخ

 هب رو ینامتفگ ةی

        

تصمیمسازی سنگین میکند .یکی دیگر از انتقاداتی که هابرماس به عنوان مبدع نظریه دموکراسی گفتگویی از لیبر لا
دموکراسی انجام میدهد بحران مشروعیت است ،وی از روند خطرناک در جوامع سرمایهداری معاصر سخن به می نا
میآورد ،این روند عبارت است از محدود شدن دامنه گستره عمومی ،غلبه عقالنیت ابزاری ،اسارت فرد در قالبهای
یده از نارحب و د   
دیوان ساالری و ناپدید شدن تکوین اراده به طریقی اجتماعی .هابرماس این رون م رادشه ار د ییی ییی
یه ودحم و ا د ندوب     
مینامد ،به عقیده او ریشه اصلی این بحران را باید در کاهش نقش شهروندان در تص یم مممگیری ی
عرصه کنش ارتباطی جست و جو کرد.

در جامعهی سرمایهداری مدرن مردم از دولت انتظار دارند که دولت قوانین و اقدامات خود را توجی .دنک ینالقع ه    
شهروندان از راههای عقالنی حقوق خود را پیگیری میکنند و این به معنای آن است که دولت فقط با استدالل و نه
با توسل به اقدامات تضییقی و تحدیدی خواهد توانست شهروندان را به حفظ نظم قانع سازد و مشروعیت قدرت و
انحصار زور را تضمین کند .هابرماس هوادار جدی شرکت فزایندهی مردم در تصمیمگیریهای سیاسی ب م ا شش شششارکت
در فرآیند گفت و گوی سیاسی در حوزهی عمومی است .او مطمئنترین وسیله برای جل زا هدافتسا ءوس زا یریگو   
یداند و بر این عقیده است که ب زا زور هب زور نادنورهش ،عماوج یگتفای هعسوت ا       
قدرت را افکار عمومی آگاه م 
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 این امر در کنار گسترش شتابان تکنولوژی ارتباطات و نقش فراگیر.آموزش و تحصیالت بیشتری برخوردار میشوند
.یشود
 وسایل ارتباط جمعی در دستیابی به اخبار و اطالعات به تعمیق افکار عمومی منجر م
      تف، در نتیجه باید گفت که باید از مبانی دموکراسی گفتگویی برای رفع عی گ هرهب یسارکومد لاربیل بو ر رصنع
    ایجاد گفتگویی آزاد و عادالنه برای رسیدن به خواس تیرشب هت،کلیدی دموکراسی حضور عقالنی مردم در سیاست
     لیبرال دموکراسی باید خود را از چنگ بنگاههای رسانهایی و روح سرمایهداری برهاند و ب هجوت مدرم ه.بوده است
    شاید بتوان با حضور سیاسی و اجتماعی مردم به صورت آزاد و عقالنی عی ییوب دموکراس ار لاربیل ی،بیشتری نماید
       دشاب تخس ی امر یزو،  اما به کارگیری دموکراسی گفتکویی با شرایط جوامع امروز ش اک دیا ر  عماوج و.گرفت
.ظرفیت این نوع حکومت را نداشته باشند
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