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عاصر، سازی ملیبرالیسم به عنوان مبنای هنجاری نظم جهانی، تا حدودی به خاطر عدم موفقیت در ارائه دموکراسی کافی به جهانی

ا ارزیابی باشد. در این پژوهش بدچار مشکل شده است. هدف در این مقاله، نقش مدیریت و ارزیابی نقادانه دموکراسی لیبرال فراگیر می

ها و عملکردهای دهد که ایدهها نشان میشکنی به نقد لیبرال دموکراسی )دموکراسی لیبرال( پرداخته شد. نقد و بررسیشالودهنقادانه و 

های ساز نظم جهانی بعد از لیبرال باشد. برای گشودن فضایی همگن در مورد این مؤلفه با پرسشتواند زمینهجدید دموکراسی می

 ر نظر گرفت و توسعه داد.توان رویکردی را دچالشی می
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 مقدمه -1

باشد. این دغدغه ترین سؤاالت در حوزه حقوق عمومی، نحوه اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان میاز جمله مهم
ینه نظران در این زمهای انجام شده توسط روشنفکران و صاحبتالشفکری بشری ریشه طوالنی دارد و در نتیجه 

(. ارائه تصویری مغشوش از نسبت فرد و جامعه باعث ضعف و نارسایی در تعریف 1931گسترده است )راعی، 
(. نمود 1933های اخالقی شده است )کاظمی و بوژمهرانی، های انسانی نظیر عدالت، آزادی، برابری و فضیلتارزش

ر سپهر ای بنیادی دی دموکراسی مقولهی لیبرال دموکراسی است.انگارههای ذکر شده، مصداق روشنی از انگارهفهمؤل
سنجی اندیشه سیاسی است که همواره دغدغه متفکران و فیلسوفان سیاسی بوده است. از این حیث، در مقایسه و نسبت

های معتنابه آن، کم و بیش با استقبال موکراسی و مدلتوان مدعی شد که گفتمان دهای دیگر، میبا انواع حکومت
چشمگیری مواجه بوده و به آرمانی جهانی تبدیل شده است؛ به نحوی که اکثر کشورها در جهان نظام سیاسی خود 

(. امروزه دموکراسی و تأسیس آن، مقبولیت جهانی پیدا کرده و از 1931دانند )پناهی و پوالدی، را دموکراتیک می
المللی گردیده است )جاویدی کالته جعفرآبادی های گوناگون بینی علمی و نظری فراتر رفته و وارد عهدنامهمرزها

رو هستیم: نگرشی براساس (. ما در جهان معاصر، با دو نگرش اساسی در مورد حقوق روبه1931و مهرمحمدی، 
د. در فرهنگ انگارست را جدای از دین میفرهنگ دینی و الهی و نگرشی مبتنی بر فرهنگ لیبرال دموکراسی که سیا
گیرد. از این رو، خداوند حقوق و تکالیفی را دینی، حق الهی حقی ذاتی است و سایر حقوق از حق الهی سرچشمه می

تواند به سعادت و قرب الهی دست یابد. در حالی که نظام لیبرال برای بشر تشریع کرده که در سایه آن، بشر می
ل نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی مشروعیت همه قوانین به میل و خواست بشری وابسته است و دموکراسی به دلی

(. از طرفی لیبرالیسم به عنوان مبنای هنجاری 1931هیچ مرجعی برای داوری به جز عقل بشری وجود ندارد )رحیمی، 
ازی معاصر، دچار مشکل است. با سنظم جهانی، تا حدودی به خاطر عدم موفقیت در ارائه دموکراسی کافی به جهانی

ژه کند، به ویهایی را برای فهم و تصویب آن منعکس میاین فرض که نحوه عمیق مطالعه دموکراسی جهانی، راه
تواند دموها را بازسازی کند، نهادهای غیرمدرن را در خود جای دهد، های دموکراسی پس از لیبرال میبازآفرینی

هایی در سطح له مراتب قدرت ساختاری مقابله کند، بنابراین پیگیری چنین تجربهعدالت را تعمیق بخشد، با سلس
(. پذیرش اهمیت لیبرالیزاسیون و تقویت لیبرال به Scholte, 2020جهانی فراتر از لیبرالیسم امری حیاتی است )

یق بهتر گام برای تحقگیری از دموکراتیزه شدن و تحکیم دموکراتیک اولین صورت واضح و متفاوت در شکل و اندازه
ال های لیبرهای اقتدارگرا به رژیمدهنده انحالل بیشتر رژیمدهنده و سوقدر مورد انواع علیت است که تشکیل

باشند. با تأیید اینکه لیبرال در دموکراسی لیبرال برای برخی از مردم غیرقابل قبول است و دموکراسی دموکراتیک می
سی لیبرال آمریکایی نیست، راه زیادی برای آزاد کردن این اصطالحات از تصورات غلط لیبرال لزوماً به معنی دموکرا

(. در این راستا، بنابراین 1931نژادپرستانه و همچنین روشن کردن تحلیلی آن مانده است )غفاری چراتی و همکاران، 
 After Liberal Global Democracy: New Methodology"هدف از این پژوهش، نقد مقاله 

For New Praxis"  نوشتهJan Aart Scholte  باشد.می 2222در سال 

 مبانی نظری-2

 طور خالصهدموکراسی جهانی: مسئله به
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ای هاولین گام در این آزمایش مشخص کردن مسئله است: چرا تأمل در دموکراسی جهانی ضروری است؟ پاراگراف
راسی های اعمال دموککنند و سپس توجه دارند که روشهای کلی اصلی دموکراسی را مشخص میزیر در ابتدا ویژگی

تواند باعث اختراع دهد که میتحول را ارائه می سازی نوعیاند. در جامعه امروز، جهانیبا گذشت زمان تغییر کرده
مجدد دموکراسی شود، شاید در روند فراتر رفتن از مدل لیبرال دموکراسی که در تاریخ معاصر برتر است.دموکراسی 

قابل درک  "قدرت مردم")قدرت( به معنای  kratos)مردم( و  demosدر اینجا به معنای عام از ریشه یونانی 
 دهد. همه افراد تحتطور مشترک شرایط همزیستی خود را شکل میراسی، یک جمعیتی انسانی بهاست. با دموک

 کنند مشارکت الزم را دارند و آنها را کنترلتأثیر در تصمیماتی که شرایط و سرنوشت مشترک آنها را کنترل می
یخی به یک یا روش دیگر از نظر تارکنند.توجه داشته باشید که با توجه به عام بودن، این برداشت دموکراسی را می

کند. هژمونی لیبرالیسم در تخیل سیاسی مدرن تمایل دارد که محدود نمی "قدرت مردم"و فرهنگی برای تصویب 
 های آزادی فردیای چند حزبی برای نهادهای نمایندگی دولتی، همراه با تضمیندموکراسی را معادل انتخابات دوره

هایی به هیچ وجه بد نیست: برعکس، لیبرال دموکراسی ش معرفی کند. چنین شیوهو جامعه مدنی پر جنب و جو
ای ای موجب پیشرفت انسان در یک جامعه خوب شود. نکتهطور قابل مالحظهها بهممکن است در برخی از زمینه

ت. در طول اسی نیسکه در اینجا باید مورد تأکید قرار گیرد صرفاً این است که لیبرال دموکراسی همان تعریف دموکر
ن اند. دموکراسی ذاتاً لیبرال نیست.ایپیدا کرده "قدرت مردم"های مختلفی را برای پیگیری زمان و مکان، جوامع روش

شرایط احتمالی تاریخی اقدامات دموکراتیک خواهان تأکید ویژه در زمان کنونی جهانی شدن سریع است. امروزه 
مردم  های متقابل بینای است، جایی که تعامالت و وابستگیسابقهره بیجامعه شامل ارتباطات اجتماعی بی سیا

تر ای مهمهای سیاره(. دامنهScholte 2005شود )های سراسر زمین انجام میای در عرصهطور قابل مالحظهبه
طور هن معاصر بهها و خشونت است. در واقع، ذها، دانش، کاالها، پول، مردم، آالیندهاز همه در ارتباطات، بیماری

ها کند.این جهانی شدن چه معنایی برای دموکراسی دارد؟ از این گذشته، نظریهتصور می "کره زمین"را  "جهان"کلی 
کشور است. ساختارهای مدرن دموکراسی فرض  -ملت -و عملکردهای رایج در مورد قدرت مردم متمرکز بر کشور

محدود )ب( فرهنگ فرهنگی یک جامعه ملی؛ و )ج( موقعیت سیاسی  اند: )الف( موقعیت جغرافیایی یک سرزمینکرده
طور جدی مختل کرده است. از نظر جغرافیایی، بسیاری از سازی معاصر این فرمول را بهیک دولت مستقل. جهانی

 های غیر سرزمینی )به عنوان مثال سن، طبقه،روابط اجتماعی اکنون فرامرزی است. از نظر فرهنگی، انواع پیوست
کنند. از نظر سیاسی، بسیاری از ای برای هویت جمعی، با ملت رقابت میجنسیت و غیره( اکنون به عنوان پایه

-گیری مدرن دموکراسی از طریق کشورطور خالصه، شکلافتند. بهها اتفاق میها اکنون فراتر از ایالتحاکمیت
(.جای Scholte 2014 and 2019ده است )کشور در بهترین حالت ناکافی و در بدترین حالت منسوخ ش-کشور

های قدیمی و شرایط جدید، بسیاری از مردم در دنیای تعجب نیست، با توجه به این عدم تطابق بین پیش فرض
با  اند تاطور که قبالً اشاره شد، برخی از ضد جهانیان تالش کردهکنند. همانجهانی امروز احساس بی قدرتی می

ایجاد مجدد هویت ملی و تأیید مجدد حاکمیت دولت، دموکراسی را بازیابند. با این حال، تقویت مرزهای سرزمینی، 
نها به تواند تالعاده جهانی شدن عمیق به این معنی است که این رویکرد میمنطق فوق سرزمینی، فراملی و فوق

فراتر از ملت و فرمانداران دستاوردهای محدود دموکراتیک دست یابد. همچنین باید فضاهای فراتر از کشور، مردم 
و  -فراتر از کشور را دموکراتیک کرد. بنابراین، اگر کسی معتقد باشد که دموکراسی سنگ بنای خوب زیستن است
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های جدید پس الزم است به دنبال فرمول -های دیگری مانند خودکامگی و تکنوکراسی غیرقابل قبول استگزینه
 اند.پردازان و فعاالن این کار را آغاز کردهز نظریهدموکراسی باشید. و در واقع تعدادی ا

 ها تا به امروزدموکراسی جهانی: پاسخ
ای از دهه این مقاله به سختی اولین مقاله برای تأمل در مسئله دموکراسی جهانی است. ادبیات دانشگاهی گسترده

شود، جمع خوانده می "فراملی"و  "جهان وطنی"، "جهانی"، "ایسیاره"، "جهانی"در مورد آنچه دموکراسی  1332
های موجود در این ادبیات (. ایدهBray and Slaughter 2015؛ Archibugi et al. 2012شده است )

راسی گرایی، فدرالیسم جهانی، دموکگرایی، چندجانبهبندی کرد: یعنی جامعهتوان در شش دسته گسترده طبقهرا می
(. با این وجود، با وجود همه تنوع غنی ارائه 2213ت ضد هژمونیک )شولت ذینفعان جهانی، مشورت جهانی و مقاوم

اندازها، بیشتر تفکرات دموکراسی جهانی تاکنون اسیر یک خیال لیبرال بوده و امکاناتی فراتر از شده در این چشم
ن نیست که به یگیرند.برای تأکید بر یک سلب مسئولیت اساسی، هدف این بحث انظم جهانی لیبرال را در نظر نمی

های بالقوه لیبرالیسم به دموکراسی جهانی را کنار بگذاریم. مجامع روشی رادیکال پست مدرنیستی، همه کمک
نمایندگی، حاکمیت قانون، بازارهای آزاد، حقوق بشر و جامعه مدنی ممکن است صدا و تأثیر قابل توجهی برای 

عاصر جهانی ایجاد کند. با این حال، تحقیق مهم در این مقاله های سیاست مبسیاری از افراد در بسیاری از موقعیت
های مداوم و نارضایتی از نظم جهانی لیبرال، لیبرال دموکراسی برای تحقق اصرار دارد که آیا با توجه به محدودیت

تری الزم است.اولین رویکرد به تفکر های گستردهدموکراسی جهانی کافی است؟ در غیر این صورت، پرسش
های اللیابد. استدگرایی که قبالً شرح داده شد، تغییر میهای ضد جهانیگرایی، در واکنشوکراسی جهانی، جامعهدم

؛  1331ملت غیرممکن است )میلر  -دولت -کمونیستی معتقدند که تعیین سرنوشت جمعی فراتر از واحدهای کشور
سیار ب ای برای کنترل عمومی)الف( فضاهای سیاره (. این رویکرد شکاکانه معتقد است:2211؛ دی وایلد  1333دال 

توانند پذیر نیست؛ و )ج( نهادهای حاکمیت جهانی نمیبزرگ هستند. )ب( هیچ نسخه نمایشی در سطح جهانی امکان
 به اندازه کافی با عناصر تشکیل دهنده زمین ارتباط برقرار کنند. از دیدگاه کمونیستی، جهانی شدن ذاتاً با قدرت مردم

د ای به عقب برگرددر تضاد است و راه تحقق مجدد دموکراسی در جامعه معاصر این است که اتصال اجتماعی سیاره
کنند که طور ضمنی، بیشتر تفکرات کمونیستی فرض میو کشورهای ملی مستقل و مرزی را دوباره زنده کند. به

یرد ق بشر، جامعه مدنی و حاکمیت قانون( به خود بگتواند شکل لیبرالی )مثالً دولت نماینده، حقودموکراسی فقط می
س انداز پگرایی یک چشمو چنین دموکراسی لیبرال فقط در محدوده کشورها و کشورها وجود دارد. تا این حد، جامعه

لت های مهای چند جانبه از دموکراسی جهانی حاکی از آن است که با همکاری بین دولتاز لیبرال نیست.برداشت
 .Keohane et al؛ Moravcsik 2004توان به قدرت مردم در امور خارج سیاره دست یافت )یک میدموکرات

سازی دموکراسی لیبرال در همه کشورهای (. با استفاده از این فرمول، راه دموکراسی در سیاست جهانی جهانی2009
نوان نیروی دموکراتیک مردم خود در تواند به عجهان است. با تأمین امنیت نهادهای لیبرال در داخل، یک دولت می

ها وقتی  IGOشود، عمل کند. این های جهانی جهان در آن ساخته می( که سیاستIGOهای بین دولتی )سازمان
 دهند، خود دمکراتیککشورها ارائه می-مشارکت مناسب و پاسخگویی را نسبت به کشورهای عضو دموکراتیک

کراسی در کنند که دموگرایی فرض میازهای کمونیستی، تصورات چند جانبهاندهستند. با این حال، مشترک با چشم
گرایی متعارف نیز هیچ چارچوبی پسا لیبرالی شود. چند جانبهوهله اول از کشور ملی ارضی لیبرال مدرن ناشی می

 ندارد.
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رال م نهادهای لیبتواند با معرفی مستقیدهد که دموکراسی جهانی میرویکرد سوم، فدرالیسم جهانی، نشان می
ای ساخته شود. از این منظر، دموکراسی جهانی با تصویب دولت نماینده جهانی در سطح دموکراتیک در سطح سیاره

د یابجهانی، حقوق بشر در مقیاس جهانی، شهروندی در مقیاس جهانی و جامعه مدنی در مقیاس جهانی تحقق می
(Tännsjö 2008 ؛Cabrera 2010از این رو، فد .)های جهان از پیشنهادات مجامع پارلمانی جهانی، رالیست

ی های غیردولتآالت حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمانابتکارات ایجاد احزاب سیاسی جهانی، توسعه ماشین
(. با این حال، در 2211؛ پاتوموکی 2221کنند )اشتراوس های حاکمیت جهانی استقبال می)سازمان غیردولتی( آژانس

آورد، یکشور، جهشی خالقانه به دست م-ملت-که فدرالیسم جهانی با جابجایی لیبرال دموکراسی فراتر از کشور حالی
 ماند.تر، فراتر از خود لیبرال دموکراسی، عقب میدهندهاین رویکرد از یک حرکت هنوز تغییر شکل

ز کشوری به سطح سیاره دیگر افزایش نوآوری دیگر و عمدتاً اخیر، دموکراسی ذینفعان جهانی، اصول لیبرال را ا
های پارلمانی جهانی، سهامداری یک روش متفاوت دهد. با این حال، به جای فرمول جهانی فدرالیستی سیاستمی

 Hallström and Boströmکند )برای دستیابی به نمایندگی دموکراتیک در حاکمیت جهانی را پیشنهاد می

(. در ابتکارات موسوم به چند سهامدار، Gleckman 2018؛ Raymond and DeNardis 2015؛ 2010
ها ها، بلکه همچنین برای سایر بخشگیرنده در حاکمیت جهانی شامل مواضع نه تنها برای دولتنهادهای تصمیم

ی از های. نمونه"در این موضوع مشارکت داشته باشند"های غیردولتی است که ممکن است مانند تجارت و سازمان
( و شرکت اینترنتی FSC(، شورای نظارت بر جنگل )ILOالمللی کار )چند سهامدار شامل سازمان بیننهادهای 
( است. با این وجود، هرچند که این ساختارهای نهادی بدیع ICANNهای اختصاص یافته )ها و شمارهبرای نام

عال اقتصاد بازار و یک جامعه مدنی ف گیری نماینده، حقوق بشر،های لیبرال تصمیمباشد، مفهوم اساسی آنها با ایده
 درگیر است. دموکراسی ذینفعان جهانی پسا ملی است، اما پس از لیبرال نیست.

؛ 2222بازنگری بیشتر در مورد دموکراسی برای جهانی جهانی بیشتر بر روی مشورت متمرکز شده است )دریزک 
کمتر از سه رویکرد قبلی  درباره بحث عمومی ها(. این ایده2211؛ استیونسون و دریزک 2223اسمیت و براست 

انحراف دارد و بیشتر مکمل آنهاست. دموکراسی مشورتی حاکی از آن است که وقتی تصمیمات سیاسی از طریق 
ورتی شود. دموکراسی مشتر مییابد، قدرت مردم عمیقبحثی باز، فراگیر و منطقی میان شهروندان درگیر، اطالع می

گیرد، به عنوان مثال در مجمع اجتماعی جهانی یا در اجتماعات ای میفراتر از سیاست ملی و سیارهجهانی این اصل را 
رال های لیبپردازی مبتکرانه بر پایه. با این حال، یک بار دیگر، این نظریهIGOهای جامعه مدنی در کنار کنفرانس

ی مکمل فرایندهای نمایندگی، پذیرش حقوق بشر، های رایزنایستد. عرصهبنا شده و از زیر سؤال بردن آنها باز می
 بزرگداشت نقش جامعه مدنی و تأیید حاکمیت قانون است.

 گری حاکیهای مقاومت ضد سلطهسرانجام، در این شش نوع دیدگاه اصلی موجود در مورد دموکراسی جهانی، ایده
خواهانه را دنبال های آزادییت تالشهای اجتماعی برای براندازی سلطه و تبعکه جنبشاز آن است که هنگامی 

های مقاومت (. برداشت2221، اسمیت و همکاران 2221شود )آمور کنند، قدرت مردم در سیاست جهانی حاصل میمی
، 1333، نبرد سیاتل در سال 1312های جهانی را از دهه از دموکراسی جهانی قلب تحرکاتی مانند تحریم شرکت

گرفته است. با این  2212در سال  Brexitو )براساس برخی تفاسیر(  2212-12های اشغال تحصن در طی سال
اند نه خود دموکراسی لیبرال: یعنی این ها در عمل به شکست لیبرال دموکراسی حمله کردهحال اغلب این جنبش

ر حاکمیت جهانی دمنتقدان خواهان دموکراسی نمایندگی بهتر، انطباق بیشتر با حقوق بشر و تأثیر بیشتر جامعه مدنی 
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هستند. حتی در مواردی که تفکر مقاومت در برابر دموکراسی جهانی هدف نظم هنجاری لیبرالیسم را گرفته است، 
(، De Sousa Santos 2007) "عدالت شناختی"اند. به عنوان مثال، های احتمالی عموماً توسعه نیافتهگزینه

( دقیقاً شامل چه مواردی در عمل عینی و 2221)شیوا  "میندموکراسی ز"( و 2221یک امت احیا شده )الغزالی 
 طراحی نهادی است؟

ی هاای در مورد قدرت مردم در سیاستهای گستردهها و ایدهسال تحقیق در مورد دموکراسی جهانی، ایده 22بنابراین، 
سازی است است که یک سادهای که در اینجا ارائه شده است، بدیهی گانهبندی ششای تولید کرده است. طبقهسیاره

و بسیاری از کارهای فردی در مورد دموکراسی جهانی شامل چندین روش است. هنوز هم این بررسی به اثبات رسیده 
تر در دموکراسی فراتر از است که با وجود همه تنوع و نوآوری، تحقیقات آکادمیک تا به امروز از تجدید نظر عمیق

، آیا طور خاصها را در خالقیت به حساب آورد؟ بهتواند این محدودیتچه چیزی میلیبرالیسم جلوگیری کرده است. 
 هایی از روش تحقیق وجود دارد که دامنه دانش تولید شده را محدود کرده است؟جنبه

 شناسیمواد روش
چه "مورد کند. در اگر تعاریف اساساً محصولی از بافت آنها باشد، مهم این است که چه کسی و چگونه دفاع می

دهد. در مورد ، مشارکت در )و حذف آن( در یک تمرین ساخت دانش، تصورات حاصل را تحت تأثیر قرار می"کسی
 دهد.های حاصل را شکل میایده -شودسازی انجام میروشی که مفهوم -، فرآیند تخریب"چگونه"

ه این کند و چگونمفهوم را تعیین میدر مورد مفهوم دموکراسی جهانی نیز چنین است. چه کسی دقیقاً معنی این 
لفی از های مختتوانند درککنند؟ محققان مختلف با استفاده از فرآیندهای تحقیق مختلف میدانش را تولید می

 شناسی مهم است.دموکراسی جهانی ایجاد کنند. روش
ور طپدید آمده است؟ به از این رو، باید سؤال کنیم: تحت چه شرایطی تصورات موجود در مورد دموکراسی جهانی

های عمدتاً لیبرالی )و نه سایر موارد( های حاصل را مستلزم شکلخاص، آیا شرایط تولید دانش وجود دارد که ایده
های جدید و متفاوت پس از لیبرال را تواند ایجاد بینشباشد؟ آیا انحراف عمدی از آن شرایط روش شناختی می

 ترغیب کند؟
اطی، های کامالً باریک ژئوپلیتیک، فرهنگی، انضبر مورد دموکراسی جهانی تا به امروز، دارای پایهبا نگاهی به تألیف د

 هایی در آمریکای شمالی و اروپای غربی نشأتبخشی و اجتماعی بوده است. از نظر جغرافیایی، بیشتر کارها از سایت
های موجود در مورد دموکراسی هنگی، فرمولگونه ورودی. از نظر فرگرفته است، از مناطق دیگر جهان کم یا هیچ

های از جهان-گونه آگاهی از اند، با آگاهی اندک یا هیچجهانی تقریباً منحصراً در چارچوب مدرن غربی ایجاد شده
یا چه درگیر آن، آگاهی کافی دارند. از نظر فکری، تأمالت آکادمیک در مورد دموکراسی جهانی عمدتاً  -دیگر زندگی

ها دارد. از نظر مقطعی، تحقیقات در مورد تئوری سیاسی حاصل شده است و سهم کمی از سایر رشتهاز حوزه 
های ها، محافل رسمی و فنی، در بخشدموکراسی جهانی با مشارکت ناچیز پزشکان در تجارت، جامعه مدنی، رسانه

نتشر شده در مورد دموکراسی های منگر صورت گرفته است. از نظر اجتماعی، بیشترین استداللآکادمیک درون
 کالنشهر توانمند بدست آمده است. -ای و میانسال شهریجهانی از مردان سفیدپوست حرفه

های کامالً محدود انجام شده است. به طور خالصه، تولید دانش در مورد دموکراسی جهانی تاکنون بیشتر در محلهبه
، های مسلطامتیاز و قدرت هستند: مناطق مسلط، فرهنگ هایها شامل مکانعالوه، این محافل در بیشتر قسمت

های لیبرال از دموکراسی جهانی با این شرایط پدید آمده های اجتماعی غالب. آیا تصادفی است که برداشتگروه
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ها هدپردازان لیبرال متمایل به آن هستند، چنان متواضعانه رفتار کنیم که این ایتوانیم پس از آنکه نظریهاست؟ آیا می
ینکه ای برای تحقیق در مورد اهای اولیهتوان زمینهجهانی صحبت کنند؟ برعکس، آیا نمی« طبیعت انسانی»از یک 
 های لیبرال از دموکراسی جهانی مصنوعات هژمونی است وجود دارد؟آیا ایده

ی به عنوان یعن -انداز استتوانیم تعجب کنیم که آیا ساختارهای لیبرال دموکراسی جهانی طنیندر این حالت، ما می
 Held and Patomäkiبرای همه، یا حتی بیشتر مردم جهان تجربه خواهد شد )ر.ک:  -یک واقعاً دموکراتیک

(. در واقع، قابل توجه است که مبارزات مشخص برای قدرت مردم در سیاست جهانی به ندرت از ادبیات 2006
، گرایی، فدرالیسم جهانیهای چندجانبهزان اصلی اغلب ایدهکنند. برعکس، مباردانشگاهی لیبرال استفاده می

کنند. حداقل این تجربه نویسنده حاضر از صدها سهامداری جهانی و دموکراسی مشورتی را با بدبینی دریافت می
 (.Scholte 2004مصاحبه با فعاالن دموکراسی در سراسر کره خاکی بوده است )

های جایگزین برای ایجاد ایده در مورد دموکراسی متفاوت است: طرح روشبنابراین دعوت برای امتحان یک چیز 
دین و ب -جهانی. شاید فرآیندهای تولید دانش بازسازی شده هنوز یک چارچوب تا حد زیادی لیبرال داشته باشد 

ت اد ممکن اسهای متضکند. با این حال، متدولوژیانداز در مورد جهانی بودن را تأیید میترتیب ادعاهای این چشم
 تر نیز باشند. با توجه به اینکه خطراتو شاید برای دنیای جهانی امروز جذاب -در عوض چیزهای متنوعی ایجاد کنند

 رسد.ای از دموکراسی نیست، حداقل تحقیق در مورد روشی جایگزین مهم به نظر میاین امر درگیر آینده
مورد دموکراسی جهانی را با سه اصل تنوع، تجزیه و تحلیل و  توان شرایط اصلی تولید دانش دربا این الهام، می

عملی به چالش کشید. تنوع به معنای حرکت از نویسندگی باریک به گسترده است. تجاوز به معنای حرکت از 
شامل حرکت از آکادمی جزیره به سیاست درگیر است.  Praxisانگاری به هوشیاری در مورد موقعیت است. سهل

های ثابت نظریه دموکراسی جهانی وجود انگیزی در روشکه به طرز شگفت -هاییت چنین ویژگیآیا ممکن اس
 های مختلفی ایجاد کند؟ایده -ندارد

الً دیده شد، طور که قببرای توضیح بیشتر در مورد اصل تنوع، بورس تحصیلی برای دموکراسی جهانی تاکنون، همان
تواند آنچه در آن بود حذف کرده است. در مقابل، یک روش جایگزین میانگیزی صدای بیشتری را از به طرز شگفت
تری را دنبال کند، جایی که دسترسی معادل مکالمات در مورد دموکراسی جهانی برای همه مناطق پوشش جامع

شود. های اجتماعی جستجو میهای دانشگاهی، همه مشاغل و همه گروههای زندگی، همه رشتهجهان، تمام روش
شناسی دینی، از علوم انسانی، از فعاالن، از زنان خواهد از جنوب جهانی، از معرفتابراین، به عنوان مثال، فرد میبن

حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد. مطمئناً، یک بحث کامالً فراگیر و غیر سلسله مراتبی غیرقابل تحقق است. با 
 تری از آنچه تاکنون در مورد تئوریند مشارکت بسیار گستردهتواهای دموکراسی جهانی میاین حال، مطمئناً بحث

 لیبرال مشاهده شده، داشته باشد.
گیری در مورد قابلیت اطمینان، مطالعات دموکراسی جهانی که قبالً مرور شد به ندرت شامل آگاهی صریح و موضع

از -د بحث صریحاً زمینه خاص خود را پردازان و فعاالن مورانتقادی نسبت به موقعیت است. به عبارت دیگر، نظریه
ادیده کنند. در عوض، و با نکنند و پیامدهای آن را برای نحوه فهم جهان پیش زمینه میشناسایی نمی -آیندکجا می

لی تصور طور کگرایانه لیبرالیسم مدرن، نویسندگان اصلی در مورد دموکراسی جهانی بهگرفتن مفروضات جهانی
خواهد می پذیری از محققانکنند که فراتر از تاریخ و فرهنگ است. در مقابل، ارجاعیقی را بیان میکنند که آنها حقامی

؛ Giddens 1984که در مورد خود و روابطشان با جامعه و ساختارهای قدرت آن، تأمل اساسی کنند )
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Bourdieu and Wacquant 1992 بیشتری (. افزایش آگاهی از موقعیت، به دانشمندان رجعی ظرفیت
ات تواند امکانهایی میدهد تا در مورد خود و نظم اجتماعی خود آگاهانه و تحول پذیر عمل کنند. چنین حساسیتمی

 توسعه مفاهیم بدیع پس از لیبرال از دموکراسی جهانی را افزایش دهد.
ور طت شده است، بهطور که قبالً فهرسدر مورد پراکسیس، دانش لیبرال موجود در مورد دموکراسی جهانی، همان

گیر ای درای عمدتاً با سایر محققان حرفهبندی شده، جایی که محققان حرفههای دانشگاهی بستهکلی در محوطه
ای گاهانهطور ناآاند، فرموله شده است. این قیود ممکن است باعث شود دانشمندان بهاند و برای آنها نوشته شدهبوده

ر پردازان هنجاری دی که تحقیقات آنها برای حل آنها است، مطلع شوند. نظریهدر مورد شرایط عینی سیاست جهان
توانند کامالً از روندهای حاکمیت واقعی و مبارزات سیاسی جدا شوند. در مقابل، پراکسیس های عاج میبرج

های دنی، سازمانهای جامعه مطور که در انجمندهد، هماندانشگاهیان را در تعامل شدید با غیردانشگاهی قرار می
ود. شای، محافل رسمی و احزاب سیاسی یافت میهای رسانههای مردمی، شبکههای متخصص، جنبشتجاری، گروه

ها و نیازهای واقعاً تجربه شده مردم صحبت های آکادمیک دموکراسی جهانی ممکن است مستقیماً با خواستهایده
یارتر باشند. کنند، هوشده عملی احتمالی از دانشی که فرموله میکند. دانشمندان همچنین ممکن است نسبت به استفا

کنند طور مؤثرتری دموکراسی جهانی را که ادعا میممکن است به محققان اجازه دهد تا به Praxisاز این رو 
 Sueطور که (. همانScheper-Hughes 1995؛ Scholte 1993خواهند پیش ببرند )رجوع کنید به: می

Sohng  ،1331) "نتیجه این نوع فعالیت دانش زنده است که ممکن است به عمل تبدیل شود"بیان کرده است :
های جدید باشد. اصول تواند شروع به کار با روشطور خالصه، جستجوی مفهوم جدید دموکراسی جهانی می(.به22

ر هانی را کامالً متفاوت از آنچه در سایتواند تحقیقات در مورد دموکراسی جگوناگونی ، قابلیت اطمینان و عملی می
مطالعات تاکنون مشاهده شده است، قرار دهد. چگونه ممکن است چنین رویکردی در عمل پیاده شود؟ و آیا این 

 تواند بینشی مبتکرانه پس از لیبرال در مورد قدرت مردم در یک جهان جهانی داشته باشد؟تمرین می

 ر روش جایگزینایجاد دموکراسی جهانی: آزمایشی د
های مختلفی را برای ( روش(BGD 2014-2014ها و پیشنهادهای مطرح شده در باال، برنامه با الهام از نگرانی

ها در مورد دموکراسی جهانی آزمایش کرد. طی شش سال، این برنامه پنج پروژه را برای بررسی تفکر توسعه ایده
های مفهومی، آموزشی، نهادی، ها به ترتیب جنبهکرد. این پروژه جدید درباره قدرت مردم در سیاست جهانی برگزار

اقتصادی و فرهنگی دموکراسی جهانی را بررسی کردند. هر پروژه شامل یک گروه مختلف از افراد بود که در کل 
 نفر بودند. هماهنگی در بین پنج پروژه توسط گروهی متشکل از ده نفر انجام شد. 122

 Scholte؛ Scholte 2015در جای دیگری منتشر شده است )به عنوان مثال  BGDنتایج مشخص آزمایش 

et al. 2016 ؛Scholte  آینده(. نگرانی مقاله حاضر کمتر به نتایج خاص و بیشتر مربوط به روند تحقیقBGD 
را چگونه اصول تنوع، قابلیت اطمینان و عملی  BGDدهد که های زیر نشان میو پیامدهای آن است. پاراگراف

کند، در حالی که بخش ششم مقاله نحوه تأثیر این رویکرد جایگزین بر دانش حاصل از دموکراسی جهانی را اجرا می
 کند.بررسی می

 تنوع 
توانند دسترسی ها میآرزو داشت فضایی را باز کند که در آن همه و همه طرف BGDبا یک اصل راهنمای تنوع، 

د های جهانی صحبت کننهای خود در مورد قدرت مردم در سیاستدر مورد ایدهداشته باشند و احساس امنیت کنند تا 
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دارای ابعاد متعددی بود. از نظر آکادمیک،  BGDکننده در پروژه شرکت 122)یا اگر صحبت نکنند(. تنوع در بین 
همیشه  BGDهای مشارکت در این برنامه در سراسر علوم اجتماعی و انسانی بود. از نظر جغرافیایی، پروژه

های غافل شده مانند ایاالت کوچک جزیره، کنندگان از ده منطقه جهان را به نسبت مساوی، از جمله از مکانشرکت
های زندگی و سبک زندگی های مختلف زندگی، شیوهافرادی را با جهان BGDکردند. از نظر فرهنگی، ترکیب می

کنند، گرد هم آورد. از های مختلف سرزمینی زندگی میهای مختلف و همچنین مکانیعنی افرادی که در ذهنیت -
ی های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، هندی، پرتغالی، روسنظر زبانشناسی، این برنامه مطالب اصلی خود را به زبان

م در طور مداوکرد و بهها حفظ میتعادل جنسیتی را در همه فعالیت BGDو اسپانیایی منتشر کرد. از نظر اجتماعی، 
های گیریهای مختلف و جهتها، تواناییهای مختلف در سراسر قشرها، کالسها و نژادها، و همچنین دهانهبین نسل

بین دانشگاهیان و محافل  12/12تقریباً با توزیع  BGDهای جنسی وجود داشت. از نظر مقطعی، مشارکت در فعالیت
ادهای حاکمیتی و احزاب سیاسی( کاهش یافت. از نظر ایدئولوژیک، ها، نهغیر روحانی )در مشاغل، جامعه مدنی، رسانه

گرفت. از این طریق، های سیاسی مذهبی و سکوالر را در بر میانواع مختلفی از دیدگاه BGDهای بحث گروه
BGD های مختلف در گفتگو با فراتر از تحقیقات لیبرال در مورد دموکراسی جهانی از نظر قرار دادن موقعیت

 گر بود.یکدی
کننده از گنجانیده شده است. به عنوان مثال، این ده دعوت BGDهای برنامه این تنوع چندوجهی در تمام جنبه

های فرهنگی و عقیدتی آنها دهد. چارچوبهشت رشته دانشگاهی، ده منطقه جهان و هشت زبان مادری خبر می
شامل تفکر کنفوسیوسی، پراکسیس گاندی، دانش بومی، لیبرالیسم، اسالم، پسا استعمار و مدرنیسم روسی بود. به 

کنندگان اظهار داشت، دارای کیفیت طور که یکی از شرکت، همانBGDتیب، هر یک از پنج کارگاه همین تر
(. تنوع همچنین در ساخت 2211بود )ریو  "ها و استانداردهای زندگی متفاوتها، رنگفرهنگ"، با "رنگین کمان"

ای از کشور در طیف گسترده 122نفر را در  2222شد، که در نهایت پیش فعاالنه دنبال می BGDپایگاه داده 
 های اجتماعی گسترش داد.ها و بخشگروه

 BGDهای شود، بحثهای جریان اصلی تئوری سیاسی، که معموالً در شمال کره جنوبی برگزار میبرخالف کارگاه
امل داد ششود. هر رویهای جهانی در قاهره، دهلی، ریودوژانیرو، پرتوریا / تشوان و دویسبورگ تشکیل میدر مکان

های محلی در کنار جلسات کارگاه بود. عالوه بر این برای تشویق گفتگوهای متنوع، نویسندگان تعامالت با گروه
دند تا شای، فرهنگی، بخشی، اجتماعی و / یا ایدئولوژیک نوشته میهای مختلف منطقهمقاله همیشه از موقعیت

تشریفات عملکرد، مدیریت زمان، چیدمان فضایی و حتی دمای ها با توجه به موقعیت خود. عالوه بر این، کارگاه
 کنندگان را برآورده کنند.کردند تا انتظارات متفاوت شرکتمحیط با چابکی کار می

نیز با هدف ارتقا دسترسی برای مخاطبان مختلف طراحی و پخش شد.  BGDهای مختلف نتایج حاصل از بحث
ها و های اجتماعی، فیلمهای رسانهمصاحبه مطبوعاتی، بحث BGDای ههای دانشگاهی، پروژهعالوه بر نوشته

، خالصه مقاله و خالصه مقاله BGDجعبه ابزارهای فعال را ایجاد کردند. عالوه بر این، صفحات اصلی وب سایت 
دد های متعبا سه مجمع اجتماعی جهانی، سازمان BGDکنندگان الذکر ترجمه شد. دعوتکارگاه به هشت زبان فوق

برای های بین دولتی، جوامع فقیرنشین در ریودوژانیرو و بسیج مردمی های مختلف ملی و آژانسجامعه مدنی، دولت
 دموکراسی جهانی مانند رأی دادن و اشغال خود درگیر شدند.
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 تالش کرد تا از قالب محدودی که تحقیقات دموکراسی جهانی لیبرال را BGDبا این اولویت جامع برای تنوع، 
مشخص کرده است، خارج شود. هیچ گفتگوی دیگری در مورد قدرت مردم در سیاست جهانی به این عمدی، 

های عیتهای بیشتر، موقهای بیشتر، بخشهای بیشتر، رشتهسیستماتیک و عمیق شامل مناطق بیشتر، فرهنگ
اقع دانش شد، این پرورش تنوع در و طور که بعداً توضیح دادهاجتماعی بیشتر و اقناع سیاسی بیشتر نبوده است. همان

 دیگری از دموکراسی جهانی دارد.

 بازتاب 
های بازتر و جستجوی در ایجاد سازه BGDدر کنار تنوع، دومین سنگ بنای متدولوژیکی متمایز برای پیگیری 

 از کنندگان برنامه کامالًگیری مورد تشویق قرار گرفت تا شرکتپذیری بود. این موضعدموکراسی جهانی، مهارت
شد طور مداوم از حاضران خواسته میاند آگاه باشند. بهها جمع شدهمواضع خود در مقابل تنوع مختلفی که در پروژه

طور ان بهکنندگمشارکت "گذارد؟عیت من چگونه بر تفکر من درباره دموکراسی جهانی تأثیر میموق"که بپرسند، 
کنند. های خود را در مورد جهانی بودن و دموکراسی صریح و روشن برای خود و سایر عوامل معرفی میمداوم فرض

جدی قرار گرفتند. بنابراین،  های مختلف مورد بازجوییاز طریق کارگاه "دموکراسی"و  "جهانی"حتی اصطالحات 
فکر تواند راه را برای تنگرانه باشند که میدر نظر گرفته شد که لحظاتی از بررسی دقیق درون BGDهای فعالیت

 جدید در مورد دموکراسی جهانی باز کند.
ه شد. اخالق در مورد ایجاد تنوع در نظر گرفت BGDهای همچنین با توجه به روحیه رجوع، اولویت باالیی در بحث

در  های متفاوتکارگاه بر شناخت، احترام به گوش دادن، گوش دادن به او، یادگیری از او و تغییر آن توسط دیدگاه
شامل توجه متمرکز، دقیق و  BGDدر محیط  "گوش دادن عمیق"مورد قدرت مردم در امور جهانی تأکید کرد. 

آنها، دریافت از آنها و پاسخ به نظرات و تجربیات دیگران صبوری است که حداکثر تالش برای شنیدن، همدردی با 
+ را به همان اتاق آوردند، بلکه از افرادی با  LGBTگرایان و فعاالن نه تنها، مثالً اسالم BGDرا دارد. بنابراین 

 طور جدی برای مبادله با یکدیگر دعوت کردند.های ظاهراً غیرقابل مقایسه بهموقعیت
ای به ارتباطات بین دانش و قدرت داشته توجه ویژه BGDکید بر رجوع باعث شد تا روند دادرسی عالوه بر این، تأ

های آموزشی ابراز داشتند، تا حدی منافع هایی که همکاران در کارگاهباشد. این برنامه تشخیص داد که تنوع دیدگاه
ر مورد دموکراسی جهانی اغلب مزایای کرد. دیدگاه یک فرد درا تا حدودی رد می -و گاه درگیری آنها -سیاسی

با تأکید بر این  BGDکند. مادی، ایدئولوژیکی و موقعیتی را که ممکن است از آن رویکرد بدست آورند، نفی می
هایی از دموکراسی جهانی را که به بهترین کند تا دیدگاهکنندگان را ترغیب میپیوندهای دانش / قدرت، شرکت

گیری فکر آنها را از الگوی لیبرال مسلط دور یاسی آنها باشد، بسازند، حتی اگر این جهتوجهی در خدمت مبارزات س
 کند.

را به توجه مستمر و کامالً کامل به  BGDکنندگان های شدید در مورد پیامدهای زمینه و قدرت، دعوتنگرانی
طور منظم مورد بازنگری قرار ه بهفرآیند سوق داد. همه موارد از جمله سؤاالت اصلی برنامه و مضامین اصلی پروژ

گرفت. جزئیات کامل در مورد تدوین، اجرا و بازبینی برنامه، از گرفت و در موارد مختلف مورد بازنگری قرار میمی
و یک خبرنامه سه ماهه، به منظور دعوت از نظارت و چالش ناظران، به اطالع  BGDجمله از طریق وب سایت 

های ن بازخورد انتقادی، چندین چارچوب و عنوان پروژه تغییر یافت، تعدادی از شیوهعموم رسید. در پاسخ به چنی
 های مختلف تخصیص یافت و چندین نوع خروجی جدید نیز طراحی شد.کارگاه تنظیم شد، بودجه
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، را نسبت به سایر کارهای دانشگاهی در مورد دموکراسی جهانی BGDهای حق بیمه در مورد رجوع، معموالً پروسه
شوند. ر انجام میتکه کمتر اصول اصلی را بررسی کنید، تولیدات سریعکند. هنگامی وقت گیر و دست و پا گیرتر می

تواند دانش دموکراسی جهانی را پرورش دهد که برای در نظر داشت که استعداد عمیق می BGDبا این وجود، 
گارتر است. این بدان معنا نیست که دیگر تحقیقات امکانات جدید بازتر است و با شرایط واقعی زندگی مردم ساز

کل های شدموکراسی جهانی )عمدتاً لیبرال( کامالً غیرانتفاعی بوده است. با این حال، این کار با اصرار مشابه راه
 دادن به زمینه و قدرت دانش را بررسی نکرده است.

 Praxis 
عملی را استناد  BGDشناختی با بیشتر تحقیقات موجود در مورد دموکراسی جهانی، به عنوان سومین تضاد روش

کند. بنابراین، تأکید بر بیان فصیح برای عملکرد آکادمیک نبود، بلکه بر دانش بنیادی برای تأثیر سیاسی تأکید می
-قفعالیت تحقی"برنامه بیشتر به آنچه دیگران  گرفت، اما ایناز ادبیات علمی سهم مهمی BGDداشت. اگرچه 

 "prakademics( وReason and Bradbury 2008) "اقدام پژوهی"(، Brown 2001) "تحقیق

(Posner 2009)" اند، بیشتر متکی بود.گفته 
ای و پزشکان طور مساوی بین دانشمندان حرفهبه BGDهای طور که قبالً ذکر شد، مشارکت در پروژههمان

االت تحقیق؛ کند: در بیان سؤردانشگاهی تقسیم شد. در هر گوشه، این برنامه گفتگوی بین بخشی را برجسته میغی
ها در توزیع و استفاده از اهداف مالی سازی خروجیآوری و تفسیر شواهد؛ در آمادهدر توسعه طراحی تحقیق؛ در جمع

 بود. قیت متقابل در سطوح مختلف علمیهای بعدی پروژه. اخالق تحقیق مشترک و خالو در ارزیابی
گرا بود که در کنار و بورس تحصیلی خود نیز به عنوان متشکل از محققان عمل BGDتر، گروه دعوت طور دقیقبه

طور مشابه، محققان کردند. بهای و مشاوران سیاست کار میگذاران، مفسران رسانهفعاالن جامعه مدنی، قانون
طور کلی با سیاست جهانی خارج از دانشگاه ارتباط نزدیک داشتند. چندین به BGDپروژه کننده در پنج مشارکت

(. 2211؛ برادلو و مولوکان  2211اند )آتا و هاالپوا بین یک محقق و یک پزشک مشترک تألیف شده BGDمقاله 
انی را تا حدی پیامدهای سیاسی پیشنهادهای دموکراسی جه BGDهای دهندگان غیر روحانی در کارگاهپاسخ

طور که ای معموالً تمایل ندارند و قادر به انجام آن نیستند، تحلیل کردند. همانتر از آنچه دانشگاهیان حرفهآگاهانه
ها، جعبه ابزارها و غیره های خود را به متخصصان و محافل دانشگاهی، با فیلمخروجی BGDقبالً اشاره شد، 

شامل چند صد سازمان غیر دانشگاهی بود. عالوه بر این، نیمی  BGDاختصاص داد. بخش پیوندهای وب سایت 
 ورودی( مکاتبات غیر دانشگاهی بودند. 9222از پایگاه داده برنامه )بیش از 

های فرعی در سیاست جهانی نشان کنندگان از موقعیتای به مشارکت شرکتتوجه ویژه BGDدر تصویب عملی، 
س، های مستقیم دالیتایر تحقیقات دموکراسی جهانی، این برنامه شامل کمکداد. بنابراین، در تضاد کامل با س

های زیرین، +، کشورهای کوچک، کالس LGBTهای بومی، افراد رنگین پوست، افراد معلول، محافل گروه
سله در روش خود برای مقابله با سل BGDهای شناخته نشده، ادیان مختلف، زنان و جوانان بود. به این ترتیب، ملت

 مراتب قدرت غالب که مانع دموکراسی جهانی است تالش کرد.
توان تحقیق در مورد دموکراسی جهانی را به نشان داد که با سهولت عمدی، می BGDطور خالصه، آزمایش به

ف یها را از طتواند ورودیهای مختلفی از آنچه که در گذشته رایج است، انجام داد. با تنوع، فرآیند تحقیق میروش
های خود گرفته و به آنها های اجتماعی از خروجیها و سایر مقولهها، بخشها، رشتهای از مناطق، فرهنگگسترده
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توان با آگاهی شدید از این تنوع و روابط قدرت مرتبط تولید انتقال دهد. با اطمینان، دانش دموکراسی جهانی را می
توان با نگرانی شدید درباره پیامدهای عملی این ی جهانی را میهای دموکراسکرد. با استفاده از پراکسیس، ایده

تواند تصورات، فرموله کرد. با ترکیب تنوع، قابلیت اطمینان و عملی، روش تحقیق در مورد دموکراسی جهانی می
 ن.اتر شود، با دید بیشتر، دسترسی بیشتر، مشاوره بیشتر و پاسخگویی بیشتر در مقابل عموم مردم جهدموکراتیک

 نقد و بررسی
گردد. افالطون و ارسطو به عنوان های مستقیم و به یونان باستان برمیانتقاد از دموکراسی به دوره دموکراسی

ه مردم کردند و بر این باور بودند کپیشگامان منتقد دموکراسی، آن را به دلیل اصالت دادن به حاکمیت مردم نفی می
شوند، در حالی که دموکراسی از تربیت سیاسی مردم ناتوان است. بر این مسأله برای حاکمیت بر خویش باید تربیت 

دو اشکال وارد است: اول، اگر نظام لیبرال دموکراسی مبتنی بر مردم است، باید هرگونه تغییری را که مردم طالب 
اشد که باید اشکالی داشته بکند ناند بپذیرد، چه به استحکام آن بیانجامد یا نه! دوم، نظامی که ادعای برتری میآن

مردم را به سوی اصالح و تغییر آن سوق دهد و نیز نباید مانع از تحقق خواست اجتماعی شود. نکته دیگر آن است 
زند، در آرای انتخاباتی )مردم( نهفته است. آنچه بیش کاری اجتماعی پیوند میکه آنچه لیبرال دموکراسی را با سازش

کند، ناکارآمدی آن نظریه در عرصه عمل است )شیرودی، ری لیبرال دموکراسی را تأیید میهای نظاز هر چیز بحران
های امیال نفسانی در تبیین حقوق و های عقل غایت اندیش، به هست(. تنزل لیبرال دموکراسی از بایسته1939
سیاسی  هایدانستن رقابتترین آنها در عرصه رقابت سیاسی، مقید نها منجر به پیامدهایی شده است که مهمارزش

به اصول و قواعد ارزشی پیشینی و مستقل از اراده فرد است. مقید نبودن رقابت سیاسی در لیبرال دموکراسی به این 
اصول، پیامدهای سوئی برای آن به دنبال داشته است. پذیرش آزادی به عنوان ارزش مطلق در مکتب لیبرالیسم، 

شود. دموکراسی لیبرال، در مقابل این وسوسه که رأی عنی حکومت محدود میمنجر به توجیه آموزه اساسی آن، ی
برخی افراد جامعه از اعتبار و کیفیت برتری برخوردار است، از خود مقاومت نشان داده است. لیبرال دموکراسی براساس 

ول سیاسی را مقید به هیچ اصدهد نه انسانیت وی را، رقابت های او را محور قرار میاومانیسم که فرد انسان و خواسته
داند. رأی مخفی سازوکاری برای اعمال حق انتخاب آزادانه در لیبرال دموکراسی است. اما این ارزشی پیشینی نمی

سازوکار نیز اشکالی کارشکن همانند نقد مطرح شده در رضایت مردمی است. از نقدهای وارد بر تساهل مطرح در 
تواند شناسی، بر این اساس است که تحمل عقاید و نظرات متفاوت و متضاد میلیبرال دموکراسی از منظر معرفت

 برمبنای شکاکیت و یا پلورالیسم مبتنی باشد.
نقد مطرح از این قرار است که تساهل حداکثری نظام سیاسی لیبرال دموکراسی نسبت به احزاب سیاسی کمترین 

فرانسیس فوکویاما، متفکر  "پایان تاریخ"(. با طرح نظریه 1933لو، پذیرد )تقیقید را در راه رقابت سیاسی آنان می
ژاپنی االصل آمریکایی، بار دیگر مباحث مربوط به فلسفه سیاسی تاریخ زنده شد؛ وی مدعی گردید لیبرال دموکراسی 

« الزمان آخر»مکتب و نظام سیاسی پایان تاریخ است. از سوی دیگر، شیعه اثنی عشری نیز نظریه خاص خود را درباره 
را ایدئولوژی و حکومت پایان تاریخ « دولت حضرت مهدی )عج(»و « اسالم ناب محمدی»دارد و برخالف فوکویاما 

کند. با وجود قدمت، پایداری و پیشروی تئوری آخرالزمان شیعه، در طول بیش از هزار سال، نظریه پایان معرفی می
های فراوانی را برانگیخته و حتی خود فوکویاما نیز در مقاله التاریخ لیبرالیسم، به واقع فرضیه جدیدی است که جد

ریه به نوعی تداوم تاریخ را پذیرفته است. نظ« رسداگر دانش ژنتیک کنترل نشود انسان طبیعی به پایان خود می»
ین در ذات وپایان تاریخ لیبرالیسم از هم اکنون دچار مشکالتی اساسی است، زیرا لیبرال دموکراسی، به بیان آندرول
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شماری را نیز در های بیهای مادی فراوانی به دست آورده، ظلمخود دچار تضاد است. این نظام، هرچند موفقیت
(. عدم توانایی لیبرال دموکراسی در پاسخگویی به نیازهای اساسی بشر و مهار 1932جهان سبب شده است )مظفری، 

ارآمدی این نظریه است و طرح لیبرالیسم به عنوان پایان تاریخ های گسترده جوامع غربی، به خوبی مبین ناکبحران
های رایج (. از آنجایی که تئوری1933خواند )محمدی، بشریت و لزوم رهبری آمریکا بر جهان را به چالش فرا می

وسعه ت گرایی و اصالت لذت بنا شده است، رشد اقتصادی در دیدگاه اقتصادداناناقتصاد توسعه، برمبنای تفکر فایده
لیبرال دارای اهمیت خاص و از اولویت اول برخوردار است. رشد اقتصادی تنها به مفهوم تولید بیشتر کاال و خدمات 

ز مندی بیشتر از لذت حسی ناشی اگرایی حسی است، مستلزم بهرهگرایی، که به مفهوم لذتدر جامعه است. فایده
ر ولید بیشتر همواره مساوی مصرف بیشتر است و مصرف بیشتمصرف کاال و خدمات است. براساس بینش لیبرالی، ت

اشد، آن شود بیشتر بمند مینیز لذت بیشتر را به دنبال دارد. هر مقدار که مجموع کل لذتی که یک جامعه از آن بهره
(. لیبرال دموکراسی نوعی از حکومت است که در آن یک دولت 1931جامعه سعادتمندتر خواهد بود )ابوطالبی، 

های های لیبرالیسم را پذیرفته است. برخی اندیشمندان سیاسی وجود پنج مؤلفه از ویژگیموکراتیک، برخی ویژگید
 -9تفکیک قوا و وجود پارلمان  -2تأمین آزادی بیان  -1دانند: لیبرال را برای نظام لیبرال دموکراسی ضروری می

ای (. تکاپوی یک سده1939وان و سعادتی لیالن، منفعت عمومی )اخ -1استقالل حوزه خصوصی  -1دولت حداقلی 
ای ها، منجر به برآمدن مشروطههای تلخ ایران از روسخواه و استقالل طلب ایران از زمان شکستنخبگان آزادی

توان در منظر علمی، آن را فرزند مام لیبرال دموکراسی در غرب دانست )زیباکالم و در ایران شد که به حق می
 (.1939جین، ابراهیمی خو
سؤالی با این عنوان که لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی، دولت رفاه یا دولت  21رسد در قرن به نظر می

دهد که مصوبه اکثریتی موقت و محدود به حدود کشوری و ایالتی بگوید ژاندارم، هرچه بیشتر جای خود را به این می
مندی/ ر موقعیت فعلی این نسبت از مالیات/ حمایت، این نسبت از قاعدهدر این جامعه با این مختصات و این شرایط د

قید و بندی تولید و تجارت،  کارسازتر است. یکی از علل کاهش تشخص و کارکرد احزاب سیاسی هم همین بی
ای این رهای متعارض و ارائه راهکار برسد بازیابی موقعیت احزاب رقیب محتاج وداع با تبلیغ ارزشاست. به نظر می

توان در این دنیای پیچیده اجرا کرد، کاری که البته های مشترک را به چه شکلی و با چه روشی میباشد که ارزش
 (.1933آسان نیست )مردیها، 

 نتیجه گیری-3
جهانی سازی معاصر و تغییرات اجتماعی مرتبط با آن، دموکراسی را که در اندیشه و عمل مدرن لیبرال شناخته 

توان انرژی سیاسی را برای تحول جسورانه قدرت مردم اند. بنابراین با یک دانش، چگونه میضعیف کردهشود، تمی
ند درباره توانطور کلی میتر، چگونه افراد و جامعه بهطور دقیقطور مؤثر هدایت کرد؟ بهدر سیاست جهانی پایدار و به

زنده مذاکره طور ساکثرت در سیاست جهانی است، به هایپیچیدگی بیشتر جامعه و همبستگی که ناشی از اهریمنی
توان از بین بسیاری از اقدامات دموکراتیک غیرلیبرال موجود در سراسر جهان انتخاب کرد و سپس کنند؟ چگونه می

ب لسله مراتتوان با سهای مثبت چگونه میآنها را از نظر فرهنگی به هم پیوند داد، همچنین با لیبرالیسم دارای ویژگی
طور عاطفی برخورد و لغو کرد؟ به همین روی، با ارزیابی نقادانه و گذر زدن قدرت خودسرانه  در سیاست جهانی به

ی، شناختی، توزیعی مانند اقتصاد، اکولوژیکشناختی و روانهای عدالت جهانی پس از لیبرال، ابعاد جمعیتبه ویژگی
 جستجو کرد. توان ذهن را درگیر و حقیقت راجنسیتی و نژادی می
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 منابع -4

 
 ( 1331راعی، مسعود .)"فصلنامه"رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسالم و لیبرال دموکراسی ، 

 .171-131المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا، شماره دهم، تحقیقات سیاسی و بین

 ( 1333کاظمی، علی اصغر و بوژمهرانی، حسن .)"گرایان برمبنای جماعت ها وبازسازی مناظره لیبرال

 .1-24، 7، شماره 2، مطالعات سیاسی، دوره "انتقادات سندل بر لیبرال دموکراسی

 ( 1337پناهی، علیرضا و پوالدی، کمال .)" مقایسه تطبیقی دموکراسی لیبرال و دموکراسی گفتگویی

انسانی، سال دهم، های نو در جغرافیای پژوهشی نگرش -، فصلنامه علمی")رویکرد کشورهای غربی(

 .131-111شماره سوم، 

 ( 1331جاویدی کالته جعفرآبادی، طاهره و مهرمحمدی، محمود .)"های تربیتی رویکرد تطبیقی به داللت

، الهیات و معارف اسالمی، "گرا و تفاهمیهای لیبرال، جماعتهای دموکراسی، چالش میان نظریهنظریه

 .3-14، 71شماره 

 ( 1333محمدی، علیرضا) ."111-117، 11، معرفت، سال "های لیبرال دموکراسیدرآمدی بر چالش. 

 ( 1334رحیمی، غالمرضا .)" بررسی تطبیقی حقوق دولت بر ملت در نظام سیاسی اسالم و نظام لیبرال

 .217-133، 41، شماره 12، مطالعات انقالب اسالمی، دوره "دموکراسی

  دموکراسی و تثبیت "(.1337اسکی، محمد )غفاری چراتی، موسی؛ جعفرزاده، جعفر و شاکری

 المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، همدان.، دومین همایش بین"لیبرالیسم

 ( 1333شیرودی، مرتضی .)"2، مجله حصون، شماره "لیبرال دموکراسی در بوته نقد. 

 ل ، حکومت اسالمی، سا"بررسی و نقد مبانی رقابت سیاسی در لیبرال دموکراسی"(. 1333لو، داود )تقی

 .141-121، 2، شماره 21

 ( 1332مظفری، آیت .)" سملیبرالی« پایان تاریخ»شیعه با نظریه « آخر الزمان»مطالعه تطبیقی نظریه" ،
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