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چكيده
نظریه دموکراتیزاسیون (نگرش انتقادي)

دموکراتیزاسیون از یک سو مفهوم جدیدي است و از دیگر سو ریشه کهني دارد ،زیرا بهه نهايزیر بها مقو هه
کهن دموکراسي ارتباط دارد .سخن اصلي این مقا ه آن است که دموکراسيها با وجود هر میهزان بهباهت
با هم ،تجربههاي ملي و خاص هستند و از این رو دموکراتیزاسیون نیز چنین است .هر تجربه دموکراتیهک
را منطقاً باید در همان جزئیت و خصوصیت آن بناخت و بعد از این مرحله است که ميتوان به تفكهرات
جامع و نظري پیرامون آن پرداخت .محتواهاي تجارب دموکراتیک (دموکراتیزاسیون) در جههان و خاصهه
در ایران ،مستغني از تعاریف عمهومي از دموکراسهي رم مهيپوینهد و او هي را نمهيتهوان از رریهد دومهي
بناخت .زیرا در اصل و در ذات خود ،دموکراسي همانا تقدیري معطوف به يسترش ظرفیتههاي فهرد در
چارچوب اجتماع تاریخي خود است و این حقیقت (یا تقدیر) بیشهتر از آن کهه محتواههایي عهام و بشهري
دابته بابد ،محتواهایي خاص و فردي دارد.

واژگان كليدی:
دموکراتیزاسیون ،دموکراسي ،ایران و جمهوري اسالمي
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نظریه دموکراتیزاسیون (نگرش انتقادي)

هدف از تفكر این نیست کهه معرفهت حاصهل
بود ،بلكه هدف آن آموختن این است که مها
جهان را در پرتو جهل درمهانپهذیرمان مهورد
توجه قرار دهیم.
پل ریكور

يرچه دموکراتیزاسیون مفهومي متعلهد
به دوران مدرن سیاست اروپاسهت ،بها وجهود
این روبن است که دو معناي قدیم و جدیهد
دارد .معنههاي قههدیم آن دموکراتیههک بههدن و
معناي جدید آن دموکراتیک سهاختن اسهت.
فلسفه و علوم سیاسي پرورانندم معناي قهدیم
روابهب بهینا ملهل

راقم معنهاي جدیهد آن اسهت .بها وجهود ههر
میزان يسهترديي مباحه  ،دموکراتیزاسهیون
اصالً مفههوم خهود بسهندم اي نیسهت یعنهي
هريونه که از دموکراتیزاسهیون بحه

بهود،

يریزي از مطرح بدن خود دموکراسهي ،چهه
کلیت آن و چه تجربه هاي موردي آن نیست.
دموکراسي به نحوي متناقضنما ،مقو هاي هم
هنجاري و عام و هم تجربي و خاص اسهت .از
ایههنرو مقا ههه حا ههر کههه بههه بههرح و نقههد
دموکراتیزاسیون اختصاص دارد ،به نهايزیر در
انتها به ارزیهابي مقو هه دموکراسهي در ایهران
توجه کردم است.
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منظر علم سياست
دموکراتیزاسیون عبارت از رونهد تكهوین
دموکراسي است .این اصهطالح او هین بهار در
سههال  1888توسههب جیمههز بههرای

مقدمه

دموکراتیزاسیون و دانه

1ـ دموكراتيکسازی :روايتـي از

استفادم قرار يرفت .برای
بح

مههورد

آغهاز رونهد مهورد

را از انقهالب فرانسهه مهيدانسهت .ايهر

دموکراسي معادل با حد رأي عمهومي تلقهي
بود ،او ین موج دموکراتیزاسیون ،موج کندي
بود که از فرانسه و برخي ایا تههاي سهازندم
ایاالت متحدم آمریكا در دهه  17۹0مهیالدي
آغاز بد و تا سهال  1۹14بهه بیشهتر جههان
صنعتي يسترش یافت .امها «مهوج» اسهتعارم
نارسایي براي روندي اسهت کهه در ایهن دورم
مسیر واحدي را نپیمودم بود :هم در فرانسه و
هم در ایاالت متحدم زمانهایي وجود دابهت
که در آن حد رأي عمومي دچهار محهدودیت
بدم بود .اير دموکراسي چنین فرض بود که
باید چیزي وسیع تر از حد رأي عمومي بابد،
آنگام دبوار خواهد بود که تعیین کنیم آیا در
قرن نوزدهم دموکراتیزاسیون وجود دابته یها
نه .به ویژم برخي رژیمها بین سالهاي 178۹
تهها  1۹14یبههرالتههر بههدند و برخههي نیههز
غیر یبههرالتههر .در واقههع هههی معیههار کلههي را
نميتوان ترسیم کرد.

وسههیله مبههارزات وودرو ویلسههون بههراي حههد

يههرای هههاي سیاسههي در جهههان سههوم و در

خودمختههاري و مههوج بعههدي نیههز توسههب

جهان بعهد از کمونیسهم بهود .ایهن دوران در

جنههب هههاي اسههتقاللرلههد در مسههتعمرات

سهههطحي جههههاني ،زوال پراهمیهههت بهههمار

پیشین تشوید بد .مهوج بهه اصهطالح سهوم

رژیم هاي مستبد تلقهي بهدم اسهت و اینهک

دموکراتیزاسههیون در انتهههاي دهههه هفتههاد

اکثریههت کشههورها در جهههان داراي بههكلي از

میالدي ظاهر بد و دموکراسي را در بهماري

انتخابات چندحزبي هستند که به ویژييهاي

از کشورها در آمریكاي التین ،آفریقا و بلهو

زمانه ما به عنوان «عصر دموکراسي» منتههي

بوروي سابد جاري سهاخت .د یهل واحهدي

ميبود .اما خوشبیني او یهاي که با تغییرات

بههراي ایههن تحههوالت وجههود ندابههت .یههک

دموکراتیک همرام بود ،تا حدي رنهگ باخهت،

همبستگي آماري بهین دموکراتیهک سهازي و

زیههرا دموکراسههي بههرایب زنههديي را بههراي

آزادسازي اقتصادي وجود دارد ،و هي ارتبهاط

اکثریت مهردم در جوامهع و کشهورهاي فقیهر

علّي پذیرفته بدم اي میان آنها وجهود نهدارد.

بهبود نبخشهید .برخهي کشهورها نیهز مسهیر

بههه همههین نحههو ،دموکراتیههکسههازي همههان

عك

جریان دموکراتیزاسیون را پوئیدند.

آزادسههازي سیاسههي نیسههت ،ايرچههه یكههي

موج کنوني دموکراتیزاسیون همان رهور

مي تواند بهه دیگهري منتههي بهود .اصهطالح

که یاد بد در میانه دهه هفتاد آغهاز يردیهد

دموکراتیزاسههیون بههه عههالوم مههيتوانههد بههراي

یعني زماني که آرژانتهین ،برزیهل ،بو یهوي و

توصیف روندهاي اعطاي حد نظارت بیشتر به

بیلي همهرام بها دیگهر کشهورهاي ایهن قهارم

کارمندان یا مشتریان مجموعههههاي اداري و

انتخابات رقابتي چند حزبي را بهروع کردنهد.

(Mclean,1996,

در انتهاي دهه  ۹0میالدي و به دنبال سقوط

داورلبانههه بههه کههار رود.
)pp.133-4



دموکراتیک سازي پدید آمدنهد .مهوج اول بهه

دموکراتیههکسههازي یكههي از برجسههتهتههرین



دوم جهههههههاني ،امههههههواج کههههههوچكي از

ویههههژم از زمههههان پایههههان جنههههگ سههههرد،
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هم بعد از جنگ اول و هم بعد از جنهگ

ذکر بد ،از میانه دههه هفتهاد مهیالدي و بهه

کمونیسههم ،دموکراتیزاسههیون در بههماري از

دموکراتیزاسههیون جریههاني اسههت کههه از

کشورهاي اروپاي بهرقي ،در آسهیا و نیهز در

ررید آن کشورها به سوي یک نظام سیاسهي

تعدادي از کشورهاي بخشي از آفریقها کهه در

دموکراتیک تر حرکت ميکنند .همان رور که

جنوب صحراي کبیر این قارم قرار دارنهد نیهز
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بههروع بههد .در سههالهههاي میانههه دهههه نههود،

دانسته مي بود .ویژيي داورلبانه بهودن ایهن

حكومت هایي که به رور دموکراتیک انتخهاب

تبیین به نحو پراهمیتي ،متفهاوت از رهیافهت

بدم بودند ،به یک واقعیت متعارف در بیشهتر

سههوم یهها رهیافههت سههاختاريتههر اسههت کههه

منارد جهان بدل بهدند و فقهب خاورمیانهه

دموکراتیزاسیون را ابتدا بها تهرجیح تغییهرات

عربي تا حد وسیعي از این جریان جههاني بهه

بلندمدت ساختاري در روابب قهدرت تو هیح

سمت یبرال دموکراسي غیرمتأثر باقي ماند.

مي دهد .به رور کلي رهیافت علم سیاست بر

بدین ترتید ،روبن است که تو هیحات

روابهههب بهههین ربقهههاتي ،قهههدرت دو هههت و

و تفاسههیر از رونههد دموکراتیزاسههیون متفههاوت

ساختارهاي فراملي یا بین ا مللي قدرت تأکید

است .تبیین هاي او یه ،دموکراتیزاسیون را به

ميکند.

مثابه بخشهي از یهک رونهد مدرنیزاسهیون در

 -2ديدگاه فلسفي

نظر مييرفت .ایهن توقهع وجهود دابهت کهه
دموکراسي در کشورهایي محقد مي بود کهه
بههه مرحلههه بههاالتري از توسههعه اقتصههادي-
اجتمهاعي رسههیدم بابهند ،ایههن حقیقهت کههه
دموکراسههي بههه رههور رایه تههر در کشههورهاي
ثروتمند و یا توسعهیافتهتهر یافهت مهيبهود،
مههداوماً در حمایههت از ایههن نظریههه مطههرح
ميبود .به دنبال موج اخیر دموکراتیزاسهیون
در کشههههورهاي فقیههههر ،تبیههههینههههها از
دموکراتیکسازي ،متمایل به تأکید بر اهمیت
انتخاب سیاسي و کاريزار سیاسهي بهدم انهد.
دیگر همچون يذبته چنین يفته نمهيبهود
کههه دموکراسههي مسههتلزم پههی بههرطهههایي
همچون سطح باالي توسعه اقتصهادي اسهت.
بههه جههاي آن ،دموکراسههي همچههون نتیجههه
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چانهزنيها و يفتگوها بهین نخبگهان سیاسهي

)(Griffith,2005,pp.167-9

از دیههههههديام راجههههههر سههههههكروتن،
دموکراتیزاسهههیون آغهههاز تجربهههه انتخهههاب
دسههتهجمعههي انسههانههها در درون نهادههها و
مجامعي است که خودبان بخشي از حكومت
نیسههتند ،یعنههي محههلهههاي کههار ،مههدار ،
دانشههگامههها ،کلیسههاها و اجتماعههات محلههي.
دموکراتیزاسیون بخشي از سیاست کشورهاي
غربي است و اغلد بهه عنهوان یهک مشخصهه
اساسي در اصهالح اجتمهاعي تهدریجي تلقهي
مي بود که در تناسد با احترام بهه نهادههاي
موجود صورت مييیرد.

)(Scranton,2007,p.172

در دیديام فلسفي ،دموکراتیزاسیون پ
از آنكه تكامل یافته در یک اجتمهاع تهاریخي
خههاص فههرض مههيبههود ،مو ههوع تفكههرات و
داوريهاي اخالقي قرار مييیرد رونهدي کهه
در واقع از افالرون آغهاز بهد و تها زمهان مها

يونه اي سوسیا یزاسیون (جامعه پذیري) بدان

تو یح دهندم وابستگي اقتصادي کشورها بهه

نگریسته مي بهود ،مقدمهه اي بهراي تفكهرات

ویههژم کشههورهاي حههوزم جنههوبي صههحراي

عمههوميتههري همچههون ارادم عمههومي ،اصههل

آفریقاست .همچنین حجم وسیع اعتراضهاي

جمهوریههههت ،آزادي ،حكومههههت مههههدني،

مردمي علیه حاکمیهت خودکامهه در اروپهاي

قهههانونيهههذاري و غیهههرم قهههرار مهههييیهههرد.

برقي ،اعترا ات مشهابهي را در دیگهر نقهاط

)(Jaspers,1951,pp.89-90

جهان برانگیخت و در این معناست که يفتهه

 -3دموكراتيــکســازی :منظــر
روابط بينالمللي
بحههه دموکراتیزاسهههیون در روابهههب
بین ا ملل از حدود پایان جنهگ سهرد بهروع
بد و همچنان با قدرت ادامه دارد .در همهان
حهها ي کههه رهیافههتهههاي نظههري مختلههف،
تأکیدات مختلفي بر عوامل تبیینهي مختلهف
مي يذارند ،بسته به نوع کشور و دورم زمهاني،
بیشترین توافد وجهود دارد کهه پایهان دوران
جنگ سرد اهمیت مرکزي در در

تحهوالت

اخیههر دارد .سههقوط کمونیسههم ،نظههامهههاي



تربیتي و آموزبي تلقي مي بهود و بهه مثابهه

دموکراسي کردمانهد و ایهن یهک عامهل مههم



کههه دموکراتیزاسههیون ،بعههد از آنكههه رونههدي

را مشروط به اصالحات سیاسهي معطهوف بهه
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يسترش یافته است .روند متهأخرتر آن اسهت

همچون بانک جهاني ،کمکهاي خارجي خود

مههيبههود دمههوکراتیزم کههردن بایههد سههاري و
فرايیههر بابههد و بههه وسههیله جهههاني بههدن
(يلوبا یزاسیون) و وجود ارتبارهات جههاني و
ببكههاي جامعه مدني جهاني تسهیل بود.
در حا ي که عدم اندکي انكهار مهيکننهد
که جهان اینک دموکراتیک تر از هر زماني در
يذبته است ،یعني اکثهر کشهورها انتخابهات
رقههابتي مههنظم دارنههد ،منتقههدین اسههتدالل
مي کنند که این بهكل بسهیار محهدود بهدم
دموکراسههي اسههت کههه بهها يسههترش جهههاني
سرمایهداري ههم عنهان اسهت .ایهن بهكل از

خودکامههه و دو ههتهههاي تههکحزبههي را از

دموکراسههي کههه اغلههد از آن بههه یبههرال

مشههروعیت ایههدئو وژیكي بههيبهههرم سههاخت و

دموکراسي تعبیر مي بود ،نفوذ بههروندان را

چنین انگابته ميبود کهه در حهال سهاختن

بههه انتخابههات دورماي محههدود مههيکنههد و از

یبرال دموکراسي به عنوان تنها بكل مشروع

يسههترش مسههتو یتپههذیري دموکراتیههک بههه

دموکراسههي اسههت .از ایههن نظههر ،بیشههترین

فضاهاي دیگر همچون اقتصاد ،فضاهاي کار یا

اعانهدهنديان غربهي و نهادههاي بهینا مللهي

اجتمههاع محلههي حمایههت نمههيکنههد و آن را
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تسهیل نميسازد .منتقدین مي يویند کهه در

چیزي تعریف بود که ميتوانهد آبهوبههاي

کشورهاي عیف ،دموکراسهي یبهرال توجهه

قابل مالحظه سیاسي ،اقتصادي و اجتماعي را

اندکي به اکثریت مردمي ميکند که بهه رغهم

از سههههر بگذرانههههد .هنههههوز ،بسههههیاري از

دابتن حد رأي در هر  5-4سال همچنان از

دموکراسيهاي جدید نمهيتواننهد بهه عنهوان

محرومیتهاي اقتصادي -اجتماعي در رن اند.

دموکراسههي مسههتحكم و یكپارچههه توصههیف

ایههن دیههديام کههه ایههن يونههه عقیههدم خههود را
خالصه ميکند که رأيدهنديان آراي خود را
نمي توانند بخورنهد ،مهدعي اسهت کهه بهدون
همراهي حقوق اقتصهادي ،اجتمهاعي ،حقهوق
مههدني و نظههامي کههه همبسههته بهها یبههرال
دموکراسي است ،این نظام همچنهان تناسهد
اندکي با او هاع مهردم فقیهر خواههد دابهت.
سلطه جهاني کنوني نتو یبرا یسم به هر حال

دموکراتیزاسههیون از برخههي وايشههتهههاي
پراهمیت در رن است و یا اینكهه بهه وسهیله
کودتاهههها از بهههین رفتههههانهههد .در برخهههي از
دموکراسيهاي جدید حقوق سیاسي و مهدني
تدریجاً از زمان او ین تغییرات در ابتداي دهه
نود به زوال رفتهاند و ايرچه انتخابات منظمي
وجود دارد که در آن بزريساالن مجاز به رأي
دادن هسههتند ،ایههن رأييیههريههها اغلههد بهها

تضمین کردم است که دموکراتیهکسهازي در

بينظمي ههاي پراهمیهت و محهدودیتهها در

اغلد مواقهع دسهت در دسهت نهوعي تغلهیظ

فعا یت هاي احزاب مخا ف همرام است .چنین

آزادي سازي اقتصهادي و برنامههههاي تعهدیل

کشههورهایي را مههيتههوان تهها حههدي داراي

ساختاري به پی
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بههههوند و در بههههماري از آنههههان ،رونههههد

رود.

دموکراسي هاي انتخاباتي توصیف کرد ،يرچه

این نیز مهم است که خاررنشهان بهود

باید خاررنشهان کهرد کهه دموکراسهي را بهه

دموکراتیک سازي یهک رونهد بريشهت ناپهذیر

سختي (ايرنه ناممكن) مي توان اندازم يرفهت

نیست و اینكه انتقال بهه دموکراسهي ،حیهات

و اینكه حتي مسهتحكم تهرین دموکراسهيهها

دموکراسههي را تضههمین نمههيکنههد .از همههین

همچهههون ایهههاالت متحهههدم نیهههز مصهههون از

روست کهه بها مسهتحكم سهازي دموکراسهي،

بينظميهاي انتخاباتي نیست.

مههداوماً بههه عنههوان یههک فههاز جدايانههه از

بهها اینكههه سیاسههت داخلههي کشههورها در

دموکراتیزاسههیون برخههورد مههيبههود .ايرچههه

سا یان اخیر دموکراتیک بدم ،روند مشهابهي

تعریههف آن دبههوار اسههت ،امهها دموکراسههي

در سطح بینا مللي صورت نگرفته است ،ایهن

یكپارچه و تحكهیم بهدم مهيتوانهد همچهون

که مراکهز قهدرت مهداوماً خهارج از مرزههاي

به دموکراتیزاسیون نگریسته بهد .ایهن بهدان

سرزمیني دموکراسيهاي ملي قرار يرفتهانهد.

د یههل اسههت کههه دموکراتیههکسههازي از نظههر

براي مثال ،سازمان ها و نهادهاي بهین ا مللهي

تاریخي سه مرحله را از سر يذرانیدم کهه ههر

همچون بانک جهاني ،صندوق بینا مللي پول

مرحله تاریخي ،یک جنبه یا نشانه برجسته از

و سازمان تجارت جهاني تأثیرات عمیقهي بهر

خود را بر روي این مفهوم باقي يذاردم اسهت.

رفام و امنیت میلیونهها نفهر از مهردم دارنهد،

مرحله تاریخي یا جنبه اول به مرحله فلسفي

و ي مو هوع و سهوژم کنتهرلهها و رونهدهاي

دموکراتیزاسیون مربوط مي بهود کهه بهامل

مستو یت پذیري قرار ندارند .به عبارت دیگهر،

زمینه هاي تاریخي و فكهري ایهن جنهب

در

در نتیجههه جهههانيسههازي ،هههم خودمختههاري

غرب ميبهود .از ایهن دیهديام ،همچنهانکهه

دموکراتیک دو تها و هم نفوذ بههروندان در

راجههههر اسههههكروتن تصههههریح مههههيدارد،

مقام رأيدهندم بدیداً در معرض خطهر قهرار

دموکراتیزاسیون در اسا

اصطالحي مربهوط

يرفته و این بهدان منجهر بهدم کهه نهداهایي

به آغاز روند خلد رژیهمههاي دموکراتیهک در

براي دموکراتیک کهردن حكومهت جههاني 1و

غرب ،یعني حرکتي از جامعه به سهوي ملهت

اصالح نهادهاي بین ا مللي همچهون سهازمان

است و حاوي برخي خصایل انسهان بهناختي

ملهههل و بانهههک جههههاني برخاسهههته بهههود.

همچههون تههدریجييرایههي ،مسهها متيرایههي و

)(Griffith,2005,p.176-7

احترام به نهادههاي موجهود اسهت .و آن نیهز
نهایتاً ریشه در نتای جنب

انتقاد:



که جهانيسازي داراي این معني بهدم اسهت

منبع فلسفي ،علوم سیاسي و روابب بینا ملل

دموکراتیک سازي را کاه



ميدهد ،به نحوي

منابع ایهن ترجمهه يویهاي آن اسهت ،از سهه
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واقعیهههت بهههه نحهههو پراهمیتهههي تههههأثیر

عرصه است .در ترجمه کوتام پیشین ،چنانكه

عقليرایي اواخر

قرن هفدهم و اوایل قرن هجهدهم اروپها دارد.

1ـ جمعبندی و تحليل
دموکراتیزاسههیون همچههون بسههیاري از

مرحلههه دوم ،مرحلههه مربههوط بههه ربههته علههم
سیاست و مشخصاً بح

توسعه سیاسي است

مفههاهیم دیگههر در ربههته روابههب بههینا ملههل،

که در آن دموکراتیزاسیون به عنوان مرحلهاي

مفهومي انتقال یافته از علوم سیاسي بهه ایهن

در توسعه سیاسي جوامع در حال يذار تلقهي
مي بود .در واقع در دههه هفتهاد مهیالدي بها

1. Global Governance
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تغییرات سیاسي در حكومت هاي دیكتهاتوري

دموکراتیک سازي بحثي است کهه نیهروي آن

کشههورهایي چههون پرتغههال و یونههان ،اهمیههت

عمههدتاً از محههل سیاسههتهههاي خاورمیانهههاي

نظریه دموکراتیزاسیون (نگرش انتقادي)

دموکراتیک سازي در مباح

توسعه سیاسهي

مههورد توجههه قههرار يرفههت .در ایههن مباح ه ،

دموکراتیزاسهههیون در سیاسهههتههههاي

دموکراتیکسازي به روندهایي ابارم دارد کهه

خاورمیانه اي ،درواقع حاوي ا هامات سیاسهت

ري آن یک جامعه یا دو ت غیردموکراتیهک،

خارجي آمریكا براي توسهعه سیاسهي جوامهع

خاصیت دموکراتیک ميیابد.

خاورمیانهههاي -عمههدتاً در پرتههو ارزشهههاي

فرق مراحل اول و دوم در این است کهه

جامعه آمریكهایي اسهت .يهو اینكهه تحهوالت

در حا ههت اول دموکراتیزاسههیون حرکتههي از

بعدي نشان مي دهد تقدیر خداوندي آزادي و

جامعههه بههه سههوي دو ههت بههود ،و ههي سههپ

مساوات نوع بشر کهه زمهاني توکویهل بهر آن

دموکراتیزاسیون بر عك  ،بدل به حرکتهي از

تأکید دابت ،يرچه ميتواند قا دهاي مهدرن

نخبگان دو تي و رراحيهاي سیاسي آنان بهه

دموکراتیههک بههه خههود بگیههرد و بههه صههورت

سوي تغییرات در سهاختار اجتمهاعي يردیهد.

مشارکت رلبي و نماینديي و رأييیري خهود

چنانكههه روبههن اسههت بح ه هههاي انتقههادي

را نشههان دهههد ،امهها زومههاً ایههن رونههدها

بسیاري از محهل همهین تغییهر ،در مباحه

تقویت کننهدم برنامههههاي سیاسهت خهارجي

اندیشه و جامعه بناسي سیاسي آغهاز يردیهد

آمریكا نیست .توکویل هم تصریح کهردم بهود

که در این مختصر مجهال پهرداختن بهه آنهها

که تقدیر واحد و همهيیر برابري ،راقم ابكال

نیست.

سیاسي متعددي تواند بود .به نظهر مهيرسهد

مرحلهههه یههها جنبه هه سهههوم در تهههاریخ

که تقدیر آزادي در خاورمیانه در سهنتزي بها

دموکراتیزاسیون ابارم به سالهاي دهه نود و

تقدیر بنهديي (يهرای ههاي دینهي) خهود را

مشخصاً نیمه دوم آن دارد زماني که فهاظي

خواهد نمایاند که از صورتهاي عینهي آن در

دموکراتیزاسیون در همهه جها رو بهه کاسهتي

آیندم تصورات روبني نميتوان دابت.

بود ،در منطقه خاورمیانه به د یل بذل نیروي
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آمریكا تأمین يردیدم است.

پرسهه

خیلههي سههادم امهها منطقههي و

سیاسههت خههارجي آمریكهها ،دموکراتیزاسههیون

بنابراین به سختي قابل رفرم رفتن این اسهت

مجدداً روند يرفت به نحوي کهه ایهن زمهان

کههههه آیهههها دموکراسههههي یهههها رونههههدهاي

بههههاید بتههههوان يفههههت بحهه ه کنههههوني

دموکراتیک سازي هر چهه يسهتردمتهر بهود،

نهادها و رفتارهها و نمادهاسهت .ایهن مفههوم

دموکراسهي آ مهاني ،دموکراسهي در ژاپهن یهها

غلیظ سراسر جامعه آمریكا و حتي تهاریخ آن

دموکراسي در هند معنها و مفههوم بسهندماي

را فرايرفته و در روابب اجتماعي و روحیات و

مي تواند دابهته بابهد .حتهي دموکراسهي در

خصایل ملي خانه کردم است .اير قهرار بابهد

بمال ایتا یا حهاوي مفههومي انضهماميتهر و

این زنديي دموکراتیهک همهه جانبهه فرايیهر

روبههنتههر از دموکراسههي در کههل ایتا یاسههت.

بود ،آیا در این حال از عمهد و ایجهابيهري

حتمهاً در بههمال ایتا یهها نیههز ،دموکراسههي در

آن کاسته نمهيبهود؟ پاسهخ بودریهار مثبهت

داخههل اتحادیههههههاي کههاريري ،مههدار

و

اسههت .او میههل بههه دموکراتیههک کههردن همههه

انجمههنهههاي صههنفي ،ملمههو تههر از معنههاي

جوامههع را «اخههتالل آنتروپیههک» مههينامههد و

دموکراسههي در سراسههر بههمال ایتا یاسههت.

مي يویهد در زمانهه مها دموکراسهي بهه علهت

دموکراسي ذاتاً متصل به محدومهاي مشخ

کامیابي خود در معهرض خطهر نهابودي قهرار

است .حوزم جغرافیایي هرچه محدودتر بابد،

مي يیرد .زیرا بهه علهت يسهترديي دائمهاً در

تجربه هاي دموکراتیک مسهتقیم تهر و هرچهه

معههرض نقههد بههدن و نقههض بههدن واقههع

يسههتردم بههود ،داراي اعوجههاج و پیچیههديي

)۹5-6

بیشتري خواهد بد کهه سهرانجام بهه کلیهت

دموکراتیکسازي (يستردم) ،سم مهلهک

مفهومي آن طمه مهي زنهد .بهایان یهادآوري

بهههراي دموکراسهههي (یههها تجهههارب اصهههیل

است که در سنت فلسهفه سیاسهي کالسهیک

دموکراتیههک) اسههت .درواقههع ،دموکراسههي در

نیز از عهد ارسطو به این سو ،جمهوریت ،آزاد

جهههاني مفهههومي بههيرمههد و اصههوالً

خاص جوامع کوچک و کم بهمار و سهلطنت،

بي معناست .دموکراسي هنگامي بها معناسهت

خاص جوامع بزرگ دانسته بهدم اسهت .ایهن

که پسوند مكان به آن بچسبد و ایهن پسهوند

تقسیمبندي بعدها هی يهام تمامهاً بهياعتبهار

مكههان هرچههه محههدودتر بابههد ،دموکراسههي

نشد.



آمریكا مفههومي غلهیظ و آکنهدم از معناهها و

در جنوب برق آسیا ،در ببه قارم هند) .فقب
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رقید تر نمي بود؟ براي مثهال دموکراسهي در

کممعناست (مثالً دموکراسي در اروپاي غربي،

پ

مقیهها



مههيبههود(.جهانبگلو ،1383 ،صهه

متصل به آن مكان بامعناتر است .دموکراسهي
در سطح منطقه اي هم مفهومي تنهک مایهه و
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2ـ دموكراتيزاسيون در ايران
نظریه دموکراتیزاسیون (نگرش انتقادي)

عط حریصانه براي نظریات سیاسهي نشهانه
ایههن اسههت کههه جامعههه بههه و ههع بههدي ادارم
ميبود.
ادموند بر

بح

عمههومي دموکراسههي بههه تجربههههههاي خههاص
نگریست یا بر عك ؟ پاسخ ایهن پرسه

آن

قهدر کهه رایه اسهت ،قطعهي نیسههت .داوري
پههارمتههو در قبههال ایههن مسههتله آن اسههت کههه

دموکراتیزاسیون در ایهران ،يرچهه

پدیهدمههها تههابع قههوانین کلههي نیسههتند ،بلكههه

بیشتر عرصه بر و بور ایدئو وژیک یا مرامهي

قوانین تهابع پدیهدمهاینهد یعنهي قهوانین بهه

يردیههدم اسههت ،تهها تههأمالت جههدي بههر روي

دنبال پدیهدم هها ،خهود را اصهالح مهيکننهد.

تجربیات ملي موجود ،اما این ظرفیهت را دارد

دستكم به نظر مي رسد حتي اير نه در علهوم

کههه در سههطح نظههري و دانشههگاهي بسههیار

ربیعي ،در حهوزمههاي علهوم اجتمهاعي ایهن

نظهري و

سخن به صهواب نزدیهک اسهت .حسهد ایهن

عمومي ما دربارم دموکراسي اوراق پرمحتوایي

رهیافت ،علوم اجتماعي عرصهه فردیهت ههاي

بیفزاید .این بدان د یل است که ایرانیان ههم

قومي است نه قوانین بامل و عمومي .تبیهین

زودتر و هم بوقمندانهتر از بسهیاري از دیگهر

این سخن را به ریمون آرون بسپاریم.

ارزبمند بابد و بهر ذخیهرم دانه

ملل آسهیایي بهه ارزشههاي سیاسهي مهدرن
خوبامد يفتنهد ،زودتهر از دیگهران نیهز ایهن
ارزشها را عمالً آزمودند و تاریخ معاصر کشور
خود را از تجربیات کامیاب و ناکام درخصوص
تحقد این ارزش ها آکندنهد .مخصوصهاً قابهل
تأکید است که پ

از انقهالب اسهالمي یهک

مبناي عیني و سكوي تجربیات عملهي بهراي
آزمون دموکراسهي در ایهران پدیهد آمهد کهه
همچنان پروندم اي بگشهودم اسهت .تجربیهات
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مستله این است که آیا باید از مو هع نظریهه

از نظر آرون ،تاریخ بشریت ذاتاً مسهتلزم
حفههظ و نگهههداري موجودیههت اسههت .تههاریخ
انسان ،تنها سريذبت تغییر بكل ها نیسهت
مردم در میان نهادهایي زنهديي مهيکننهد و
آثاري به وجود ميآورند که این نهادها و آثهار
باقي ميمانند .تاریخ موجودیت پیدا مهيکنهد
زیرا حفظ آثار انساني ،نسهلههاي مختلهف را
وادار مههيسههازد کههه میههرا اسههالف خههود را

دموکراتیک در ایران ،جداً سهزاوار بازاندیشهي

بپذیرند یا آنها را رهرد نماینهد .از نظهر آرون،

است .باید حتي نظریه عمهومي دموکراسهي

وزن یا آهنگ حرکت تحهو ي در جبهههههاي

نیازمند این بازاندیشي (یعنهي بازاندیشهي در

مختلف زنديي اجتماعي ،بستگي بهه ماهیهت

تجربههه ایرانههي دموکراسههي) بابههد .در واقههع

جوابي دارد که یک نسل بهه آثهار نسهلههاي

است و ا افه کردن به آن بابد ،آنگهام حفهظ

بيفایدم نیست اما به سختي ،با فایهدم عملهي

موجودیت با ترقي توأم مييهردد .بهه عبهارت

اند

و با امكان يمرام کننديي نظري فراوان،

دیگر ،ترقي هنگامي معنا ميیابد کهه میهرا

ممكههن مههييههردد .مههدلسههازيهههاي کههالن

يذبته بر روي موجودیت حال جمع بهود و
بههدن ایههن میههرا هههمجهههت و هماهنههگ
دانست ،آن وقت اسهت کهه بها نظهري قهارع
مي توان صحبت از ترقهي کهرد .زیهرا در ایهن
صورت هر نسلي از نسل قبل خود ،بر رسهوب
موجودیت عمومياش ارزشههاي بیشهتري را
ما ک بدم اسهت .ایهن سهناریو را کشهورهاي
مختلف به صورت هاي مختلفي اجرا ميکنند.
به هر حال ،ربد کشهورهاي مختلهف هریهک
خصوصیت خاص خود را دارا ميبابند و ایهن
ربدهاي مختلف و متنوع با هم ایجهاد تهاریخ
مينمایند( .آرون ،1366 ،ص )62
جوامع بشري هموارم در حهال دادوسهتد
مادي و معنوي بودم اند ،بها ایهن حهال تهاریخ
محصول عمل خلّاقه جوامع بشري اسهت کهه
در داخههل آن جوامههع ،نسههلههها در هههر دورم
پاسخهاي بهه غایهت متفهاوت بهه بهرایب بهه

از نظر عملهي میهان تجهارب مختلهف بشهري
خلد ميکنند ،امها از آن سهو بهر عكه  ،بهه
سهههو ت مههيتواننههد سههبد کههاه

اهمیههت

اختالفات و تنوعاتي بهوند کهه عمهالً تعیهین
کنندماند و تعیین کننديي اجرایي دارند.
برخالف تصور ،تجربههههاي دموکراتیهک
بیشتر از آنكه و مهمتر از آنكه عرصه تشابهات
بابد ،عرصه يونايوني هاست .تشابهات ،ذهني
و عام انهد ،امها يونهايونيهها ،عینهي و خهاص
هستند.
اینک به سطحي پایینتهر بیهاییم .په ،
بهتر این نیست که تجربه دموکراتیک خهاص
در جامعههه ایرانههي یهها هههر جامعههه دیگههري
مخصوصاً در هر سه دهه اخیهر را بها تصهوري
عام از دموکراسي بسنجیم بهتر آن است کهه
ا گوي عام دموکراسي را بر وفهد تجربههههاي
خاص بسنجیم و دائماً آن را بر همین اسها

تهاریخ محصهول

مورد بازاندیشي قرار دهیم .از موارد خاص بهه

استقالل يروم هاي انساني یا به عبارت دیگهر،

اصهالح مهداوم نظریههههاي کهالن پهرداختن،

محصول آزاديهاي جمعي است در این حال،

اسههتقبا ي از همههان سههخن عا مانههه ویلفههردو

غایت متفاوت دادمانهد .په



وقتي بتوان يذبت تدریجي زمان را با بهزرگ

تشابهات حتي ا مقدور وسیع اما کهم اهمیتهي



نسل قبل بامل نگهداري آنچه از قبل رسیدم

سهههامان دادن در ههههاي عمهههومي ،يرچهههه
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قبل مي دهد .زماني که جواب یهک نسهل بهه

مدلسازي هاي کالن براي جوامع بشري براي
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پارم توست که مييفت پدیدمها تهابع قهوانین

ایدئو وژي يسهتردم انقهالب اسهالمي (تشهیع

نیستند ،بلكه قوانین تابع پدیدمها هستند.

انقالبي) و پایگام اجتماعي فوقا عادم يسهتردم

در ایران فقب براي مفهوم ساختن تجربه

خههود ،ظرفیههت از سههر يذرانههدن روشهههاي

دموکراتیک و بهه تصهور کشهیدن او یهه آن-

دموکراتیک و تطابد با ارزش هاي دموکراتیک

فقب براي این و الغیر -ميتوان به مقو ه عهام

را دارد .این اقدام در مسیر این اعتقاد کليتهر

دموکراسي یا به نظریهه عمهومي دموکراسهي

رهبر انقالب اسالمي انجام بدم است کهه آن

ارجاع کرد .اما داوري و صهدور حكهم در ایهن

اندیشه اخالقي – انقالبي که در بنیاد استقرار

بارم ،فقب از یک عقل سلیم ایراني یا يونههاي

جمهوري اسالمي نهفته بود ،تضاد هروري و

تجربه يرایهي سیاسهي خهاص جامعهه ایرانهي

آبتي ناپذیر با مدرنیته ندارد .نه امام خمینهي

برمي آید فقب یک عقل تدریجييرا و مجرب

(رم) و نه آیتاهلل خامنهاي هی يونه بیفتگي

ایراني ميتواند از بایدها و نبایدها ،بكستهها

و ذوقي براي دموکراسهي نشهان نهدادمانهد در

و موفقیتها ،مزایها و مضهار دموکراتیزاسهیون

حا ي که هر دو تعهد بييفتگویي بهه اجهراي

در ایران و رهرح ههاي آتهي بهراي آن سهخن

روشهههاي دموکراتیههک در امههر حكومتههداري

بگوید.

نشان دادماند.

به سطحي بازهم فروتر بیاییم .جمهوري

اندیشه و عمل دموکراتیزاسیون در ایران

اسههالمي بههه د یههل محتواهههاي عقیههدتي و

ميتواند در نهایت خود به این پرس

مرکزي

آرمههانهههاي خههاص خههود نههه مههيتوانههد ،نههه

منتهي بود کهه آیها بهه راسهتي دموکراسهي

مي خواهد و نه درست اسهت کهه تمامهاً یهک

فلسفه اي هروري دارد کهه بهه مثابهه بهرط

دو ت دموکراتیک بود یا بابد یعنهي در آن

تحقههد آن تلقههي بههود؟ آیهها یههک فلسههفه

تمام بود به نحوي کهه دموکراتیهک صهفت

دموکراتیهههک کهههه مسهههتقل از روشههههاي

مشخصهههه یههها تعریهههف اصهههلي آن بابهههد.

دموکراتیههک بابههد و ایههن روش را بههه خههود

دموکراتیزاسههیون ورزبههي بههراي جمهههوري

مشههروط و تههابع سههازد وجههود دارد؟ آیهها در

اسالمي یا تمرین و آزموني است که خود این

دموکراسي فلسفه اي که بدون حضور خود هر

جمهوري و رهبري آن (امام رم) آغاز کهرد تها

میهههزان يسهههترش و تعمیهههد روشههههاي

نشان دهد – و نشهان دادم اسهت  -کهه ایهن

دموکراتیههک در ی هک جامعههه را بههيمقههدار و

دو ت به رغم پیگیري اهداف دیني ،بهه یمهن

بي اهمیت سازد ،وجود دارد؟ اير پاسخ مثبت

بابههد ،بایههد يفههت پ ه

مختلف و در تحت برایب مختلهف اکسهیري

آریستوکرات هم ميتوانسهتند حهافظ حقهوق

که همه تجربهههاي مهوردي و عینهي دربهارم

فرد و کنترل زیادييهاي پادبهام بابهند .بهه

برآمدن جوامع آزاد و ظهور فردیتهها را زیهر

زبان دیگر ،یبرا یسم فلسفه دموکراسي نبودم

هیمنه حقیقت نظري خود بياعتبار ميسهازد

است .یبرا یسم بهرحي (و بهرحي در ابتهدا

و آنههها را فقههب بههه مثههالهههاي خههود تبههدیل

نادرست و انتزاعي) بر ظهور آزاديها و حقوق

ميسازد .ثانیاً فلسفه دموکراسهي ،ايهر وجهود

فردي در غرب اروپا بودم است نهه بهرط آن.

دابته بابد ،بر این اسا

مجبور اسهت کهه،



محوکنندم اهمیت آمدن هاي فهرد در جوامهع

ایههن دو بهها هههم ندابههته اسههت و نخبگههان



فلسههفهاي اوالً جههادویي اسههت :یههک اکسههیر

قدرت نهاد پادباهي ،با وجهود تقهارن زمهاني

بمارم پنجام و یكم سال هجدهم تابستان 1388

فلسههفه دموکراسههي

قانوني فرد ،هی ارتباط هروري بها تضهعیف

(راهایي ،1384 ،فصل چهارم)

مستبدانه و سخت يیرانه و اکیهداً متعههد بهه

دورکیم مهييویهد دو هتهها در جوامهع

تجربه هاي خاص بابد .بدین نحو ،یک فلسفه

مختلف مي توانند به نحو یكساني دموکراسهي

روري براي دموکراسي یا وجود ندارد یا اير

را تجربه کنند(.بدیع و بهرین بهام ،137۹ ،ص

وجود دارد با داوريهاي عقل سلیم ناهمخوان

 )24بههه سههاديي ،سههخن دورکههیم بههه ایههن

است ،زیرا منعي بر آزادي فهرد و خالقیهت او

معناسههت کههه دموکراسههي همههان روشهههاي

براي آغاز کردنهاي متفاوت مييذارد.

مشهههابه دو هههتهههها بهههراي حهههل مسهههائل

در یک داوري صریح تهر ،دموکراسهي بها

غیرمشابه بان است په  ،دموکراسهي فقهب

آنكه یک تجربه غربي پربهكوم دربهارم نحهوم

روش اسههت .مشههابهت روشهههاي متخههذم از

ارتباط افراد و يرومها با دو ت اسهت و بهاید

سههوي دو ههتههها ،زوم هاً از مشههابهت اصههو ي

عا ي ترین بكل تكامل دو ت در پهنهه تهاریخ

جوامع سهخن نمهييویهد و بهه همهین نحهو،

انسان بابد ،اما هی زمینه فلسهفي نهايزیري

روشهاي مشابه از هستيهاي مشابه .تنوعات

نههدارد ،زیههرا افههراد و جوامههع در هههر دورماي

در هستي انسهاني از هرورت تنهوع در هها

ميتوانند برآمدم بابهند و برآمهدمانهد ،یعنهي

حكایت ميکند.

آزاديها و خالقیتهاي جمعي در ههر زمهاني

در نهایههت ،مهها در ایههران مف هرًّي از یههک

متبلور بدماند .تاریخ اروپا نشان ميدههد کهه

انتخاب دويانه و مواجهت بها نتهای

هروري

نشههاط سیاسههي جامعههه و حقههوق مصههوب و

هریک از آن دو نداریم :یا تلقي محافظهکارانه
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موجود است (تلقي فرانسوي) .دموکراسهي در
دیديام محافظه کار یعني یک روش ارتبهاط و
مفاهمه با افراد آزاد ،در دسهت دو هت ،بهراي
بهبههود امههور عمههومي و در دیههديام یبههرال،
دموکراسي یعني یهک روش نبهرد ،در دسهت
جامعه مهدني بهراي تضهعیف دو هت [حسهد
فرض] مستبد و دبمن آزادي.
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