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 مقدمه

 
اش بهر مهردم و نقهش    دموکراسي از دیدگاه سياسي، نظامي است کهه تكيهه  

وکراسهي فرمهانروایي مهردم، از سهوي     هاست. به گفتهه ليهنكلن، دم  فعال آن

مردم، و براي مردم است. اما نكته بنيادي این است که کارایي یا ناکهارایي،  

                                                                                      و عيههی یهها هنههر  ایههن نظههام سياسههي بسههته و وابسههته اسههت بههه شایسههتگي یهها  

                               کهه دموکراسهي را رویهارویي     ناشایستگي مردم آن. از این روست که با آن

ردانههي چههون اسههتوارت ميههل و آلكسههي ، منامنههدمههي                 هههاي  خودکامههه نظههام

توانهد درسهت از خهود    گونه خودکامگي کهه مهي  دوتوکوویل، بر خطر آن

                               ههاي  الزم برخهوردار نيسهتند    دموکراسي و نقهش مردمهي کهه از شایسهتگي    

 اند.برخيزد، تأکيد کرده

این چگونگي نشان و گواه آن است که نهه تنهها اهميهت مهنش و روش     

بهيش از سهاختار سياسهي آن اسهت، بلكهه       زندگاني مردم یك جامعه بسهي 

حتي اهميت ساختار سياسي یهك جامعهه را بایهد بهيش از ههر چيهز بها نظهر         

داشتن به نقش و تهأیير آن در پهرورش و پدیهد آوردن ایهن روش و مهنش،      

سنجيد. مرداني چون جان دیهویي و کهارل پهوپر برتهري دموکراسهي را بهر       

بينند و بهه همهين معيهار    مي                               هاي  حكومت، درست در همين زمينهدیگر قسم

-گوید دموکراسي نه هدف بلكه وسيله است؛ وسهيله سنجند. دیویي ميمي
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اي براي پرورش منش دموکراتيك. از ایهن دیهدگاه دموکراسهي، بهيش از     

که یك روش حكومت باشد، یك روش زنهدگاني اسهت؛ روشهي کهه     آن

           ي سياسهي   باید به مهتن و بافهت زنهدگي اجتمهاعي راه یابهد. او حتهي کهارای       

دموکراسههي را نيههز در گههرو همههين چگههونگي دانسههته، بههر آن اسههت کههه    

دموکراسي اگر به بافت زندگي راه نيابد بلكه فقط در سهط  نظهام سياسهي    

 بماند، بس شكننده و ناپایدار خواهد بود.

ههایي                                                     هاي  منش دموکراتيك بایهد بهه ویهبه بهر چگهونگي     از ميان جلوه

اشههتن اندیشههه بههاز، و بههيش از همههه، پههریري، دچههون همكههاري، مسهه وليت

ِ  متفهاوت بهودن بهراي دیگهران و از ایهن رو، حالهت بردبهاري                                                                                         پریرفتن  حه

ها، تنها در پرتو تربيتي که هم از آغاز تأکيد کرد. دستيابي به این چگونگي

ههایي کهه محهيط    گهردد؛ ارزش کنهد، ممكهن مهي   ها تكيه مهي بر این ارزش

ا مدرسهه و جامعهه، نماینهده و بازتهاب     زندگاني کودک از خانواده گرفته ت

 ها باشد.آن

ها و نشهان دادن                                               کوشش دکتر بالغت، روشنگري  هر چه بيشتر این نكته

 هاست. با آرزوي توفيِ ایشان.                             چگونگي واقعيت یافتن  این ارزش
                                                                                                     

 زادهمیرعبدالحسین نقیب

23/9/90 
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 سرآغاز
 

                                                                                          ، واژه اي اصههال  یونههاني اسههت کههه در سههده ي شههانزدهم از راه کلمههه ي فرانسههوي       1دموکراسههي 

یعنههي مههردم و « دمههوس»(. ایههن واژه از ریشههه ي 1987، 3                                  وارد زبههان انگليسههي شههد )ه لههد 2دمهوکراتي 

فرمهان  »                                                    و همان گونه که آبراهام لينكلن گفته است بهه معنهي     یعني فرمانروایي تشكيل یافته« کرات ين»

؛ و نقيهی زاده،  49، ص 1993، 4مهي باشهد )چاماریهك   «                                              روایي  مهردم، از سهوي مهردم وبهراي مهردم     

                                                                                               (. بدین ترتيی، این واژه براي بسياري از نویسندگان  این حوزه، معنهایي سياسهي داشهته کهه بهر      1377

اره جامعه متمرکهز بهوده اسهت. بنهابراین، متقهدمان و پيشهرواني                                     چگونگي  حكومت، فرمانروایي و اد

(، و متههاخراني چههون  2000) 8(، و توکویههل2005، )7(، ميههل2003) 6(، روسههو1988) 5چههون الک

و  12( و هرسهههت2000) 11(، هلهههدن2000، 1987(، هلهههد )1991) 10(، چامسهههكي1997) 9هابرمهههاس

ههاي   بت مي کنند، بهر معهاني و مصهداق   ( وقتي از دموکراسي و مدل هاي آن صح2000) 13تامپسون

 سياسي آن متمرکز مي شوند.

                                                                                               این نگرش و برداشت از دموکراسي، از ابتداي  تاریخ  فلسفه مخالفهت هها و انتقادههایي را در پهي     

، ارسطو، و بنيان گرار فلسهفه  -افالطون –داشته است. پيشرو و بنيان گرار فلسفه ي سياست و تربيت 

(. از دیهد ایهن   1987؛ و هلهد،  1377بزرگان این گروه منتقدند )نقيهی زاده،   از -هابز –ي سياسي نو 

متفكران، نه تنها دموکراسي نمي تواند در برخي از مواقع به آرمان خود یعني آزادي دست پيدا کنهد  

بلكه در بعضي از شرایط عامل اصلي ریشه کني آن نيز هست. شكار مردم ناآگاه از سهوي سوفيسهت   

به این نتيجه رساند که در حكومت دموکراسي، چه بسا کساني به فرمان روایي برسند  ها، افالطون را
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که بهتر از دیگران بتوانند مردم را در پي خود بكشانند. این امهر و امهور دیگهري چهون جنه  ههاي       

پلوپونزي، شكست آتن و مرگ شهر و تباهي معيارههاي رهبهري و اخالقهي و قهانوني کهه بها مهرگ        

ود رسيد، افالطون را متقاعد کرد که در این گونه حكومت، پيهروزي نهه بها بهتهرین     سقراط به اوج خ

(. ارسطو نيز ههم صهدا بها    1987؛ و هلد، 1387رهبران بلكه با فریی کارترین آنان است )نقيی زاده، 

                                                                                                        اسههتاد خههود، دموکراسههي را در مقههام  شههكلي از حكومههت، مطلههوب نمههي دانههد و اعتقههاد دارد کههه    

                                                                         مردم  بي چيز و ندار است؛ مردمي که بر ایر سختي هاي روزگار، پر از کينهه و   دموکراسي، حكومت

نفرت و بدخواهي و تن  نظري اند و چون به قدرت برسهند بهه سهتمگري مهي پردازنهد)نقيی زاده،      

                                                                                      (. این خودخواهي و سودجویي  آدميان، هابز را نيز نسبت به این دید از دموکراسي بدبين کرد؛ 1387

                                                                                         ، به علت این ویبگي هاي  بد انسان ها فرمان روایي  آن ها نيهز جهز آشهفتگي و نابسهاماني     به اعتقاد او

 (.1377نيست )نقيی زاده، 

این دیدگاه هاي عميِ و سازنده، متفكرانهي چهون دیهویي و یاسهپرس را بهه ایهن نكتهه رهنمهون         

ه باشهد. دیهویي،                                                                          ساخت که دموکراسي غير از معناي سياسي، معناي  ژرف دیگري نيز مي تواند داشت

دموکراسي سياسي را رد نمي کند و حتي آن را بهترین وسيله که تاکنون یافت شده مي داند )نقيهی  

( اما معتقد است که دموکراسي بيشتر شيوه ا ي از زنهدگي اسهت تها روشهي از حكومهت      1377زاده،

 داري:  

، تجربهه ي  از زنهدگي اسهت   14دموکراسي بيش از آن که شهكلي از حكومهت باشهد، شهيوه ا ي    »

 (.255، ص 1997)دیویي، « مرتبط انتقال داده شده است

                                                                                      به زعم دیویي، نكته ي بنيادین  دموکراسي چون گونه اي از روش زندگاني در آن است کهه ههر   

انسان بالغ بتواند در ساختن ارزش هایي که به زندگاني اجتماعي نظم مي دهند، سهمي داشهته باشهد.   

به توانایي طبيعهي آدمهي، ایمهان بهه ههوش او و بهه نيرویهي اسهت کهه از           بنياد دموکراسي همانا ایمان

(. یاسهپرس نيهز بها ایهن کهه از خطهرات       1377)نقيهی زاده،   همگان و تجربه ي همگاني برمهي خيهزد  

دموکراسي یعني نابخردي و ناداني آگاه بود باز اعتقاد داشهت کهه آشهكار شهدن چنهين خطراتهي از       

بههه هههيی روي نشههان از روي گردانههي آنههان  از  « مههاکس وبههر»و « توکوویههل»سههوي افههرادي چههون 

دموکراسي نيست. دموکراسي ضرورتي نهاگزیر و تنهها راه نجهات آزادي و برابهري در روزگهار فهن       

آوري است. این دموکراسي یعني ایمان به انسان، و ایمان به انسان یعني ایمان به خرد او )نقيی زاده، 
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 15                                                           خيرا  مورد توجه برخي دیگر از متفكران نيز بوده است. بيتههام (. این برداشت از دموکراسي ا1377

بهر خهالف تصهور    »... در کتاب دموکراسي چيست از سري انتشارات یونسكو مهي گوینهد:    16و بویل

رایج، دموکراسي تنهها مربهوط بهه حكومهت و دولهت نيسهت. اصهول دموکراسهي در همهه ي انهوا            

 17(. بوبيو18، ص 1995)بيتهام و بویل، « جمعي هستنداجتماعات در ارتباط نزدیك با تصميم گيري 

، یهك تقسهيم بنهدي مههم از     18«دموکراسهي و دیكتهاتوري  »( نيز در کتاب خود تحهت عنهوان   1997)

دهد: دموکراسي سياسي و دموکراسي اجتماعي. او معتقد اسهت کهه گسهترش و     دموکراسي ارایه مي

ي سياسهي   اسهت کهه ایهن مفههوم از دایهره     افزایش پریرش دموکراسي در جوامع کنوني، باعث شده 

فراتر رود و دیگر موسسات و فرایندها نيهز شهامل گهردد )همننهين در ایهن زمينهه مراجعهه کنيهد بهه          

 (.2010، 20؛ و السن1995، 19کلي

ایههن معنهها و ادراک از دموکراسههي، ارتبههاط بسههيار زیههادي بهها تربيههت دارد. دیههویي در کتههاب      

ي روش و سهبك زنهدگاني،    پس از معرفي دموکراسي به مثابهه  (1997دموکراسي و تعليم و تربيت )

گهر و مسهتبد                                                                تسلط و استبداد  قهدرت بيرونهي، بایهد نيروههاي سهلطه       معتقد است که قبل از سرنگوني

 دروني را رد کرد و از بين برد، و این مهم تنها وظيفه تعليم و تربيت است.
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