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چکیده
مفهوم نظام سیاسی مطلوب ( )Ideal political systemو تعیین نظاام سیاسای باا کارکرد اای
مناسب مقولهای است دارای قدمت بسیار در فلسفهی سیاسای کاه دیریناه و تاساتگاه آن در نظریاهی
سیاسی دست کم در آرای افالطون به ویژه رسالهی جمهور و رساالهی سیاسات ارساطو و طققاهبنادی
مشهور او در زمینه ِنظام ای سیاسی مشهود میباشد .دو نفر از اندیشمندانی که در این زمیناه باه طار
نظریه پرداتتهاند ایمانوئل کانت و یورگن ابرماس میباشند .حکومت مطلوب کانت برآماده از قاانون و
ارادهی مردم است و قوانین آن براساس مفهوم حق و با عنایات بار اصاوپ پیشاینی تارد مانناد آزادی،
برابری و استقالپ میباشد و عالوه بر این براساس نظام نمایندگی و تفکیک میان قوا اداره میشود و از
آن با عنوان نظام جمهوری یاد میکند .در عصر حاضر نیز یاورگن ابرمااس فیلساو و نظریاه پارداز
آلمانی تالش کرد تا ضمن وفاداری به مفهوم دموکراسی لیقرالی با بازسازی آن به نحاوهی منحصار باه
فرد تویش عالجی برای ناکامی این سنخ از دموکراسی در نیل به ا دافش پیدا کند ،بنابراین او نوعی از
دموکراسی با عنوان دموکراسی مشورتی را معرفی میکند که در این نوع از دموکراسی کنش ارتقااطی و
استدالپ ای عقالنی و حاکمیت عقالنیت ارتقااطی عناصار تعیاین کنناده مایباشاند .پاژو ش حاضار
میکوشد به تقیین آرای این دو متفکر در مورد نظام سیاسی مناسب جامعه بپردازد.
کلید واژهها :جمهوری ،دموکراسی مشورتی ،مشروعیت ،عقالنیت ارتقاطی ،حق
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مقدمه
مفهوم نظام سیاسی رویکردی در شناتت پدیدهی سیاسی است کاه در برگیرنادهی ماهی
نهاد ا و انواع فعالیت ای سیاسی است (عالم .)149:1391،یوود نظام سیاسی یا رژیم را نساقت
به مفهوم حکومت که به فرآیند ای نهادی مرتقط با تصمیم ای جمعی و از الزامآور داللت دارد
اصطال گستردهتری میداند که نه تنها ساز و کار ای حکومت و نهاد ای دولت بلکه ساتتار ا
و فرآیند ای تعامل آن ا با جامعهی بزرگتر را نیز در بر میگیرد ( یوود.)1391:39 ،
مفهوم نظام سیاسی مطلوب ( )Ideal political systemمفهوم و مقولاهای اسات باه
قدمت فلسفهی سیاسی که دیرینه و تاستگاه آن در فلسفهی سیاسی و نظریهی سیاسای دسات
کم در آرای افالطون به ویژه رسالهی جمهور و رسالهی سیاست ارسطو و طققهبنادی مشاهور او
در زمینه ِنظام ای سیاسی مشهود میباشد.
الزم به ذکر است در پژو ش حاضر منظور نویسندگان از عنوان نظام سیاسی مطلاوب ناا ر
به وجوه و جنقه ای دموکراتیک در نظریهی سیاسی ایمانوئل کانت و یورگن ابرماس میباشاد
و بررسی مفهوم حکمرانی مطلوب ( )Good governanceبه عنوان مفهاومی کاه در دو ساه
د هی اتیر مجددا در عرصهی ادبیات توسعه مطر شده در چارچوب ا دا پژو ش حاضر قرار
ندارد  .به مین ترتیب در یک جنقه از پژو ش حاضر تالش شاده تاا باه تقیاین نظاام سیاسای
مطلوب و وجوه دموکراتیک آن در نظریه سیاسی ایمانوئل کانت 1پرداتته شاود ،گرچاه کانات را
نمیتوان به طور دقیق فیلسو سیاسی به شمار آورد لیکن توجه به آرای او باه عناوان یکای از
متفکران تاثیر گذار بر تکمیل و بلوغ اندیشه ِروشنگری که مفهوم دموکراسی تا حد زیادی مولاود
مین اندیشه است واجد ا میت میباشد.
امروزه نظام سیاسی مقتنی بر دموکراسی به عنوان رایجتارین نظاام سیاسای در کشاور ای
غربی مطر میباشد ،این مفهوم به تا حدی ا میت یافته اسات کاه تقریقاا تماامی نظاام اای
سیاسی حتی نظام ای اقتدار طلب و تمامیت تواه نیز در تاالش ساتند تاا تاود را باه نحاوی
دموکراتیک نشان د ند.
دموکراسی قرن بیستم را باید مولود لیقرالیسم قرن ناوزد م دانسات ،ایان مفهاوم در قارن
1. Immanuel Kant
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نوزد م مقتنی بر د برآوری نیاز ای طققهی متوسط باود و نظاام اقتصاادی متناساب باا آن
سرمایهداری به شمار میرفت ،به مرور در قرن بیستم برابری در حوزهی اجتمااعی بیشاتر ماورد
توجه قرار گرفت که حاصل آن هور دولت ای رفا ی بود و به عقاارتی مفهاوم دولات رفاا ی
پشتوانهی واقعی دموکراسی سیاسی در قرن بیستم شد (بشیریه .)160:1396،در دموکراسی قارن
بیستم اصوپ لیقرالیسم و حکومت مقتنی بر نمایندگی و حاکمیت ماردم باا اصاوپ اصاالحات و
عدالت توزیعی در آمیخته میشوند ( ماان )165 :یاورگن ابرمااس 1نیاز ضامن وفااداری باه
دموکراسی اجتمااعی قارن بیساتمی و ارزش اای اساسای آن تاالش مایکناد تاا باا نگاا ی
آسیبشناسانه به این مفهوم با توجه به برتی از ناکامی ای نظام ای متکای بار دموکراسای در
نیل به آرمان ای آن با مطر ساتتن نظریه نظریهی دموکراسی مشورتی ،نظام سیاسی مطلوب
تود را در این چارچوب مطر سازد .لذا جنقهی دوم پژو ش حاضر تقیین آرای یورگن ابرماس
در این تصوص میباشد.
 .1نوع نظام سیاسی مطلوب از نظر ایمانوئل کانت
 .1.1معرفی ایمانوئل کانت
ایمانوئل کانت متفکر و اندیشمند آلمانی در ساپ  1724در کونیگزبرگ آلمان متولد شد ،پادر
او یک زینساز بود و برتی از اجداد او از اسکاتلند به آلمان آمده بودند .در 1740تحصیل فلسافه،
ریاضی و الهیات را در کونیگزبرگ آغاز نمود و در 1770به کرسی استادی منطق و متافیزیک در
مانجا نائل آمد .در 1796به علات کهولات سان بازنشساته شاد ودر  1804در حاالی کاه باه
فراموشی گرفتار بود درگذشت (یاساپرس .)28-27 :1390 ،ا میات کانات در فلسافه باه نقاش
ارزندهای که او در تکوین فلسفهی مدرن و اعتالی جریان روشنگری در وجه فلسفی آن ایفا کرد
باز میگردد .کانت به وسیله ی سازگار نمودن عناصر تجربی با معیار اای تردباوراناه ،چاارچوب
فلسفهی ایدهآلیسم را برای نخستین بار بنا گذاشت .او ذ نیت را بار جهاان طقیعات اولویات داد
بدون اینکه اعتقار پژو ش علمی را به مخاطره اندازد (ضیمران.)123 :1393 ،
اساس فعالیت علمی کانت را باید در مطالعات او در زمینهی معرفتشناسی و تالش در جهت

1. Jurgen Habermas
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بنای نظام فلسفیای نوین دانست .تود او در تقریراتش به تاثیرات اندیشه ای دیوید یاوم 1بار
عزم او در راستای ورود به عرصه معرفت شناسی و سنجش قوهی عقل و معرفت انسانی که در
نهایت به ارائهی فلسفی انتقادی انجامید ،اشاره داشته است.
تا پیش از کانت عدهای از فالسفه که به جزمگرایان معرو بودند رگوناه شاناتتی غیار از
شناتت حاصل از تعقل را مردود میشماردند ،اینان پیروان الیبنیتز 2بودند و به مانند کریساتین
ولف 3به فلسفهی اصالت عقل جازم شده بودند .در معناای عاام واژهی جزمیات اشااره دارد باه
اعتقاد به حصوپ یقین برای انسان در مقابل شکاکیت ،که این مفهوم در اصطال کانتی در برابر
نقادی قرار میگیرد .در این زمینه نیز نقش یوم در اندیشه ای کانات قابال توجاه اسات و در
جملهای کاه کانات در ماورد نقاش یاوم در بیاداری او از تاواب دگماتیسام (جازماندیشای و
تعقدگرایی) بیان کرد مقر ن میباشد ،به عقیدهی کانت فیلسوفی که بدون سانجیدن طقیعات و
بررسی محدودیت ای عقل آدمی ،ارزش شناتت ایش را مسلم میانگارد فیلسوفی جزمی است
(کورنر.)35:1394 ،
 .2.1فلسفهی انتقادی
به عقیده یاسپرس 4کانت مسیر تود را با جستجو برای کشف یقینی شکناپذیر و با پرساش
دربارهی محدوده و وسعت میدان منطق در رسالهی استادی تود آغاز کرده و در گاام دوم شاک
به امکان رگونه متافیزیک را به اندیشهی تود وارد میسازد و سپس با وارد کردن روش به این
جریان فلسفهی انتقادی تود را به سمت تکامل سوق مید د (یاسپرس.)1390،
ارائهی آراء و اندیشه ای کانت به تقریر سه اثر ارزندهِی او در نقاد قاوای شاناتتی انساان
میانجامد .ماحصل تدوین نقد ای سه گانه ی کانت تکریم جایگاه عقل بشری باا در دقیقتار
کارایی آن توسط تعیین مرز ای شناتت عقلی انسان و نهادن ساز و کار فرآیند کسب معرفت بر
بنیانی است که از شکاکیت مصون بماند .لذا در این راستا کانت با تفکیک قوای شناتتی انساان
به سه بخش عقل نظری ،عقل عملی و قوهی حکم ،مقوالت مرتقط با سه حوزهی علم ،اتاالق
1. David Hume
2. Gottfried Wilhelm Leibniz
3. Christian Wolff
4. Karl Jaspers
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و نر را به طور کلی به ر کدام از حوزه ای مذکور مرتقط میسازد.
او در نقد عقل محض تالش میکند تا شناتتی فارغ از تجربه فرا م کند لذا عقل محاض را
در برابر عقل عملی قرار مید د ،انقالب کپرنیکی کانت نیز در چاارچوب ماین اثار باه وقاوع
پیوست کاه در طای آن پدیاده اا باه تقعیات ذ ان انساان و قاوهی شاناتتی او در مایآیناد
(ضیمران.)124:1393،
نقد دوم با عنوان نقد عقل عملی که از لحاظ محتوایی باه ناوعی تشاریب مقساوا مطالاب
بنیاد ای ما بعد الطقیعهی اتالق نیز باود .در اداماه مطالاب طار شادهی او در بااب حادود و
مرز ای معرفت انسانی نگاشته شد ،او در نقد اوپ مدعیات متافیزیکی در ماورد مفاا یمی چاون
تدا ،آزادی و بقای نفس را به عنوان موضوع شناتت عقل محض به چالش کشاید و ساپس در
نقد دوم آن ا را در حوزهی اتالق و به عنوان متعلقات شناتتی عقال عملای قارار داد ،مقاحا
مرتقط با مسائل دینی نیز با توجه به ما یتشان در این محدوده مورد بح قرار گرفتناد ( ماان:
.)126
کانت در نقد قوهی حکم نیز به بررسی قوهی حکم به عنوان پیوند د نادهی عقال عملای و
عقل نظری میپردازد ،کانت در این اثر که به نوعی بایاد آن را واساط باین نقاد ای اوپ و دوم
دانست ،احکام زیقا شناتتی را در ذیل چهار لحظه یا گشتاور حکم ذوقی برحسب کیفیات ،حکام
ذوقی برحسب کمیت ،حکم ذوقی بر حسب نسقت و حکم ذوقی بر حسب جهت مورد تقیین قرار
مید د.
عالوه بر این سه گانه نقدی او در رساله ای سیاسی تود و مچنین متافیزیک اتاالق نیاز
مواره در راستای دفاع از ارزش ای عصر روشانگری و در چاارچوب ایان آرماان اا باه طار
نظریات تود پرداتت.
 .3.1عناصر اصلی نظریه سیاسی کانت
اساس اندیشهی سیاسی کانت را باید در مفروض اساس وی مقنی بر غایتمندی طقیعت کاه
یکی از شالوده ای ایدهالیسم آلمانی به شمار میرود دانس ،او با این فرض میکوشد ترد انسانی
را به عنوان پایهای برای غایت طقیعت ،که بنای جامعه مدنی عادالنه در پناه قانون اسات ،قارار
د د و فلسفه سیاسی تود را که تشکیل د ندهی ایده روشانگری باه عناوان نماود پیشارفت و
تکامل انسان است ترسیم نماید .جامعهای که او در نظر دارد جامعهای است که اصاوپ پیشاینی
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ترد علیالخصوص آزادی در آن حکم فرما باشد ،او در بنیان نهادن این جامعه عالوه بر ایادهی
آزادی دو ایدهی واجد ا میت دیگر را نیز مورد توجاه قارار ماید اد کاه عقارتناد از براباری و
استقالپ.
به طور کلی اندیشهی سیاسی کانت در آثاری که از  1781تا  1798به نگارش در آورد قابال
پیگیری است .در سراسر فلسفهی کانت ترد انسانی نقش اصلی را در عاملیات انساان در مسایر
پیشرفت که مانا مسیر نیل به آرمان ای روشنگرانهی اوست ایفاا مایکناد .اولاین رگاه اای
اندیشهی سیاسی کانت را میتوان در بخشی از نقد عقل محض مشاا د کارد کاه کانات در آن
تالش میکند تا با تکیه بر اصل آزادی به طر ایدهی «نظام کامل دولت» بپردازد .به اعتقااد او
دولت جامعهای است انسانی که بر پایه ی اصلی اتالقی بناا شاده اسات .او باا طار ایان ایاده
نمونهای کامل از نظم سیاسی را که در آن عدالت و آزادی در حاد ایادهآپ و شایساتهی انساان
رعایت میشود ترسیم میکند .مفهوم قانون اساسی در این راستا به عناوان بنیاان تلاق چناین
نظمی تحت توجه کانت قرار دارد .قانون اساسی که مد نظر کانت اسات زمیناهای بارای فارا م
آوری حداکثر آزادی برای مه انسان ا را مهیا میسازد و به عنوان پایهای بارای ایجااد قاوانین
دیگر قرار میگیرد .علیرغم اینکه او تحقق این قانون اساسی را در قالب ایدهی نظام کامل دولت
در «عمل» ناممکن میداند ،نیل به نظام قانونگذاری و سیاستگذاری عقالنی را در گرو تاالش
برای نزدیکی ر چه بیشتر به این مهم میداند و ا هار میدارد که ر چاه معیار اای عقالنای
اصوپ آن بیشتر به کار برده شوند نظام سیاسی نیز عقالنیتر توا د بود .لذا بنابر عقیدهی کانات
میتوان از میزان مطابقت نظام ای سیاسی با اصوپ و احکام پیشینی ترد مانناد آزادی ،حقاوق
غیر قابل سلب انسان ،ترد تود بنیاد ،اراده عمومی و اصوپ دیگر این چنینی به عناوان شاات
در جهت سنجش نظام ای سیاسی استفاده کرد (جمالی و منوچهری .)185 -187 :1380،
او در ادامه در اثری با عنوان معنای تااریخ کلای در غایات جهاان وطنای در شار ایادهی
پیشرفت روشنگری ،نه اصل را مطر و تحلیل میکناد کاه چهاار اصال در ارتقااا باا ایادهی
غایتمندی در طقیعت و انسانشناسی و پنج اصل دیگر نیز مربوا به موضاوعات سیاسای اسات
(شجاعی جشوقانی.)46 :1391،
نقطهی عزیمت کانت در طر مطالقش در این آثاار ،تلقای از انساان باه عناوان موجاودی
تردمند است که طقیعت با اعطای مو قت ترد او را توانا ساتته تا با تمرین و یادگیری در رشاد
و بلوغ تود در حرکت نسل بشر به سوع غایت طقیعت که مانا نیل به جامعهای اتالقای اسات
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بکوشد .او به ویژگی دوگانهی ذات بشر به عنوان محرکی در مسیر تکامل تویشاتن ماینگارد،
انسان مورد نظر کانت از یک سو دارای تمایل به زندگی در کنار ام نوعاان و در قالاب جامعاه
می باشد و از دیگر سو به طور غریضی مشتاق به تنهایی و گریز است ،مجموع این شارایط کاه
ناشی از تضاد منافع در میان انسان است طقیعت را به عرصهی نزاع و کشاکش انسان ا مقادپ
میسازد .کانت این نا ما نگی را مو قتی میداند که طقیعت به انسان اعطا کرده تا بتواند ستی
حقیقی تود را بیابد ،به عقارتی دیگر به گفتهی یاسپرس میل سیریناپاذیر انساان باه قادرت و
ثروت و مچنین نا ما نگی طقیعت ،دیهی طقیعت به انسان است تا در واکنش به رنجی کاه
می برد به مدد ترد تویش ابزار ایی برای تروج از این رنج بیابد و به ستی تود تکامل بقخشد
(یاسپرس.)261-263 :1393 ،
راهحلی که ترد انسانی برای تروج از این شرایط بر میگزیند تالش برای تاسیس جامعاهی
مدنی عادالنه است .تاسیس جامعهای اتالقی که بتواند شرایط را برای رشد استعداد ای نهفتهی
انسان فرا م سازد و یفهای است که از سوی اجتماع به انسان محوپ شده اسات .باه عقیادهی
کانت جامعه بر انسان مقدم است و پیش از او وجود داشاته ،و باه کمااپ رسااندن آن و یفاهی
انسان میباشد ( مان.)273 :
اما برای تقیین دقیقتر جامعهی مطلوب کانت باید گفات کاه جامعاهی ماورد نظار کانات
جامعهای است که در عین وجود حداکثر آزادی واجد حدود و قواعد و قوانین در جهت برتورداری
و امکان استفادهی مگان از این آزادی در سایه مزیستی مساالمتآمیاز آن اا باشاد .او ایان
جامعه را بنیانگذاری قانون اساسی کامال عادالنه میتواند که طقیعات باه واساطهی آن ا ادا
تود را در ارتقاا با نسل بشار باه انجاام مایرسااند .اگرچاه رسایدن باه چناین جامعاهای باا
دشواری ای بسیاری مراه است با این وجود کانت راهحال آن را در بررسای مشاکل ناشای از
تضاد ترد قانونگرای انسان و تمایالت قانون گریز او و نیازش به ارباب میداناد ،او در مقالاهای
با عنوان نظر و عمل به معرفی این اصوپ بنیادین که جامعهی مدنی باید براساس آن ا بنا شاود
میپردازد .این اصوپ که ایده ایی پیشینی میباشند عقارتند از آزادی ر فرد باه منزلاهی یاک
انسان ،برابری ر فرد با مهی اعضای جامعه به منزلهی تقعه و اساتقالپ ار عضاو جامعاهی
مسود به عنوان شهروند .کانت این ایده ا را به عنوان اصولی که بدون آن اا جامعاهی مادنی
غیرقابل تصور است معرفی میکند (محمودی.)214 :1395 ،
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 .1.3.1آزادی و اراده ی خود بنیاد
مفهوم آزادی در اندیشهی کانت دارای نقشی محوری است ،کانت بررسی نظری این مفهوم
را در قالب فلسفهی اتالق تود و به طور عمده در دو اثر مهم تود یعنی متافیزیک اتالق و نقد
عقل عملی انجام داد .برای در بهتر این مفهوم باید به آرای کانت در باب عقل عملای توجاه
کرد ،مفهوم آزادی از نظر کانت به عنوان امری فی نفسه و تصوری استعالیی میباشاد ،باا ایان
وجود کانت با تمایزی که میان آزادی نظری و عملی میگذارد ،تالش میکناد در راساتای حال
بحران متافیزیک آن را به فلسفهی انتقادی تود وارد سازد (جهانقگلو.)43 :1388 ،
لذا کانت برای تقیین بهتر به مفهوم ارادهی انسان به عنوان موصو اصلی آزادی در جایگاه
صفت متوسل شده است ،و ابراز میدارد با فرض مالزمت میان عقالنیات انساان و وجاود اراده،
اعماپ اراده باید آگا انه فرض شوند .با این فرض ارادهی آزاد در صورتی موجود است که مفهوم
اراده معلوپ علت دیگری نقاشد .کانت عقیده دارد علیارغم حاکمیات اصال ضارورت در سراسار
طقیعت ،به معنای وجود علتی در پس ر پدیده ،وجود ارادهی آزاد انسان ،به معنای توانایی ایجاد
اثر بدون تاثیرپذیری از علل بیرون از انسان ،امری ممکن میباشاد چارا کاه بادون وجاود ایان
مفهوم امر اتالق فاقد معنا است (محمد رضایی .)22-24 :1390 ،ارادهی آزاد در اندیشهی کانت
ارادهای است که در محدودهی قانون اتالقی حرکت کند .ر ذات تردمند به دلیل بهرهگیری از
عقل عملی از اندیشهی آزادی بهره میبرد .لذا باید آزادی را در اندیشهی کانت در گرو احتارام و
عمل به قانون اتالقی دانست ،که تود آن نیز در گرو استقالپ اراده است.
نکتهی مورد ا میت دیگری که در باب اندیشه اتالقی کانت تعیینکننده است جایگااه امار
مطلق در قانون اتالقی است که اشاره دارد بر عدم حق انسان بر استفاده از دیگاران باه عناوان
وسیلهی نیل به ا دا  ،چرا که انسان به عنوان غایتی فی نفسه در ستی مطر اسات .لاذا در
این چارچوب میتوان گفت آزادی اراده زمانی معنا مییابد که انسان تردمناد بار پایاهی ارادهی
تود و بدون تاثیر غیر تودی تابع قانون اتالقای مقتنای بار امار مطلاق و ارادهی نیاک باشاد.
بنابراین به طور کلی میتوان گفت بنیان اندیشهی سیاسی کانت نیز براساس فلسفهی اتاالق و
حقوق او و مقتنی بر مفهوم اراده آزاد و تودبنیاد میباشد که تود وابسته است به تقعیت آن از امر
مطلق به عقارتی "چنان کن با انسانیت ،م در قالب شاخ تاودت و ام شاخ دیگاران،
رگز نه فقط مچون وسیله ،بلکه مچنین به عنوان غایت رفتار کنی (کورنر.)296 :1394 ،
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 .2.3.1مفهوم حق
کانت با مد نظر قراردان مفهوم حق در کنار تودآیینی اراده یا آزادی ،بناای نظریاه سیاسای
تود در ارتقاا با نظام سیاسی مطلوب و جامعهی مدنی را استوار ساتت .کانات حاق را مجماوع
شرایطی میداند که در آن ارادهی یک فرد میتواند با ارادهی فرد دیگری بار پایاه قاانون کلای
آزادی وفق داده شود .او تحت تاثیر نظریهپردازان قرارداد اجتماعی ،قرار داشتن انساان در وضاع
طقیعی پیش از شکلگیری جامعه مدنی را متذکر شده و اعالم میدارد انساان در وضاع طقیعای
دارای حق طقیعی میباشد ،ترد و ویژگی ای فطری انسان او را وا میدارد تا برای گاذار از ایان
وضع تمهیدی بیاندیشد که مانا تاسیس جامعهی مدنی میباشد .به اعتقاد محمودی مفهوم حق
سیاسی که در قلمرو حق عمومی و حق ذاتی قابل شناسایی است گرانی گا ی است کاه انساان
به پشتوانهی آن به سمت وضع مدنی حرکت میکند .این حق که مفهومی فارا تجربای و ذاتای
است اساس مشروع تدوین قانون اساسی و تاسیس جامعه مدنی است (محمودی -245 :1395 ،
.)243
 .3.3.1حق به منزله ی مبنای قانونگذاری
کانت برای تعیین مقنای مستحکم جهت تدوین قوانین مورد نیاز جامعهی مدنی باه مفهاوم
حق اتکا میکند ،تحلیل کانت بر این مقنا است که رگاه فردی حقی برای تود در جامعه قائال
میشود ،این امر مستلزم «محدودیت آزادى دیگران» است لذا بنا بر اصل امر مطلق که بر آماده
از فلسفهی عملی کانت میباشد ،این محدودیت باید شامل تود صاحب حق م شاود .بناابراین
حق محدود کردن آزادى ر فرد در ما نگى با آزادى دیگران تحات مفاا یم قاوانین عماومى
است .مفهوم حق تارجی تماما سرچشامه گرفتاه از مفهاوم آزادى در رواباط متقابال انساان اا
میباشد ،و تمام مفهوم حق نیز به قوانین وابسته است از سوى دیگر به دلیال ثقاات و پایاداری
مفهوم حق ،لذا قانون باید مواره در ما نگى با حق وضع شود (جماالی و مناوچهری:1380 ،
)195-197
اما در مقابل مفهوم حق ،اصل رفاه عمومی یا به تعقیری سعادت ،مفهوم دیگاری اسات کاه
امکان دارد که به عنوان مقنایی برای تاسیس جامعه مدنی قرار بگیرد ،کانات مفهاوم ساعادت را
برای این امر ناکافی دانسته و اتکا به آن را زمینهساز استقداد میداند ،چرا که سعادت ماورد نظار
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به صالحدید حاکمان گره میتورد تا به آزادی انتخاب اتقاع ،که در چارچوب قوانین و حق آناان
میباشد .کانت در رد سعادت به عنوان بنیاد تدوین قوانین بیان مایدارد کاه در جامعاهی مادنی
رکس میتواند برداشت تاص تود را از مفهوم سعادت داشته باشد لذا این مفهوم امری نساقی
است بنابرین حکومت مدنی نقاید براساس تصورات ناپایادار و گاذرای مردماان از ساعادت تاود
شکل بگیرد و مچنین مجاز نیست آنان را بر تال اراده شان باه سامت ساعادتی کاه حکاام
حکومت مدنی تشخی مید ند بکشانند چرا که مردم علیه فرمانروایی که میتوا د باه روش
تود آنان را به سعادت برساند سر به شورش میگذارند (یاسپرس.)276-277 :1393 ،
لذا حق به عنوان مفهومی پیشا تجربی و ذاتی به عنوان یگانه مقنای تاسیس جامعهی مدنی
مد نظر قرار میگیرد ،ا میت پیشینی فرض کردن حق در این مطلب است که در صورت فارض
مقنایی تجربی برای آن به مانند سعادت ،قانون اساسی براساس دریافت دلقخوا ی و تحکمای از
حق و مقتنی بر ارادهی شخ فرمانروا نگاشته توا د شد.
او در راستای تدوین قوانین بر مقنای اصل حق ،کانت در مقاله صلب پایدار ساه گوناه حاق؛
حق مدنی ،حق بینالملل ،و حق جهانشهری را مطر کرده و بار مقناای آن اا اصاوپ بنیاادین
آزادی برابری و استقالپ را به عنوان مقانی تاسیس جامعهی مدنی ذکر میکند و سه نوع قاانون
اساسی را بر این اساس ذکر میکند؛ قانون اساسی بر پایهی حقوق مدنی افراد در چارچوب یاک
ملت ،قانون اساسی بر پایه حقوق بینالمللی حاکم در روابط میان دولات اا ،قاانون اساسای بار
پایهی حقوق جهانشهری که افراد و دولت ا را به منزلهی شهروندان یک حکومت جهانی در بار
میگیرد (محمودی.)24 :1382 ،
 .4.3.1مبنای اطاعت اتباع
کانت معتقد است در صورت عدوپ اتقاع جامعه از قوانین و تعرض آناان باه آزادی و حقاوق
اساسی سایر اتقاع ،حکومت مدنی مجوز توسل به زور را توا د داشت .کانت بیقانونی و شاورش
را بدترین جنایت ا میداند و معتقد است در صورت به رسمیت شناتته شدن حاق ایساتادگی در
برابر اقتدار ،ر گونه فرمانروایی قانون نامطمئن گشته و به ناچار تود قانون از میان توا د رفات.
کانت در این مورد به وضو به قرائت ابز 1از قرارداد اجتماعی نزدیک میشود .او در ارتقااا باا
1. Thomas Hobbs
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حقوق متقابل میان فرمانروا و اتقاع از مفهومی با عنوان رو آزادی یاد میکند "در ر جامعاهای
اطاعت از قانون باید با رو آزادی مگام باشد  .آنجاا کاه رو آزادی غالاب اسات تارد باه ماا
اطمینان مید د که الزامی که در کار است درست و عادالنه است" (یاسپرز.)278-279 :1393 ،
 .5.3.1نظام جمهوری
کانت در بح بهترین نظام سیاسی ابتدا به روش ارسطو به تقسیمبندی حکومت ا از لحااظ
شکلی و بر مقنای تعداد فرمانروایان و صاحقان اقتدار میپردازد و در تقسیمبندی دیگری فاارغ از
شکل حکومت ا ،براساس چگونگی اداره و فرماند ی ،حکومت ای جمهوری را از استقدادی بااز
میشناسد .کانت معتقد است نظام جمهوری که براساس تقسیمبندی قوای قانونگذاری و اجرایی
بنا شده باشد بهترین نوع نظام سیاسی و حکومتی مدنی میباشد که در صورت ایجاد م نوایی و
ما نگی میان عناصر قانون ،آزادی و قدرت میتواند زمینه ای رفاه شهروندان را فرا م نماید و
رشد اتالقی آنان را موجب شود.
به عقیدهی کانت قانون اساسی جمهوری بر سه اصل استوار مایباشاد ،اولاین اصال آزادی
برای مگان است که به افراد به عنوان انسان ایی تردمند توجه دارد ،دومین اصل تعلق افاراد
به قانون عمومی یگانه است ،که افراد را در در جایگاه اتقاع مورد توجه قرار ماید اد و ساومین
اصل نیز برابری آحاد مردم در برابر قانون است که بر نقش شهروندی آنان تاکیاد دارد .شاهروند
در اندیشه کانت «کنشگری است فعاپ و مشارکت جو» کاه دارای نقاش اصالی در پای ریازی
جامعهی مدنی و به کار بسته شدن قرارداد اجتماعی و تدوین و قانون اساسی و در نهایت تشکیل
نظام جمهوری میباشد (محمودی .)24 :1382 ،کانت مچناین در آراء تاود در تفسایر ما یات
مشارکتی نظام جمهوری اصل عمومیت یا عمومی شدن 1را مورد تاکید قرار داده و عمومی شدن
و مطر شدن رگونه ادعا در باب مفا یمی چاون حاق ،قادرت ،قاانون و آزادی را در منظاری
عمومی ،شرا کسب اعتقار و ارزش این موارد مایداناد (شاجاعی جشاوقانی .)49 :1391 ،او در
مقاله روشنگری چیست با تمایزی کاه میاان کااربرد مگاانی تارد در اماور عماومی و کااربر
تصوصی آن می گذارد بر ا میت وجود آزادی و امکانات برای به کاربستن ترد در جایگااه ا ال
علم در مقابل جماعت تاکید کرده و کاربرد مگانی ترد در امور عمومی را ابازار اصالی تکمیال
1. To publicis
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مسیر روشنگری و نیل به آن میشمارد (کانت .)32-44 :1394 ،مفهاوم عقال سالیم نیاز کاه
توسط کانت در نقد قوهی حکم به طور مقسوا به نحوه شکلگیری و کارکرد آن پرداتته شد نیز
از مین منظر به مسئله سیاست و نظام دموکراسی نظر دارد ،کانت با توجه به سیاست به عنوان
بخشی از اتالق که پیشتر گفته شد ریشه در مفهوم عمومیت یا تعمیمپذیری در فلسفهی حق و
تاریخ او داشت ،اعتقاد داشت که عقل جمعی در داوری و قضاوت نسقت باه عقال فاردی دارای
قابلیت ای برتری است ،لذا بر این مقنا نگرش دموکراسی محصوپ اعتقاد مردم به عقال سالیم
است (انصاری.)85 :1384 ،
 .6.3.1قرارداد اجتماعی
کانت در آرای تود در ارتقاا با طر قانون اساسی جمهوری مد نظرش از نظریهی قارارداد
اجتماعی بهره میگیرد ،ایمانوئل کانت در بهرهگیری از این نظریه عمدتا تحت تاثیر روسو 1قارار
داشت گرچه تفاوت ای عمدهای در این مورد میان این دو متفکر موجود است .قرارداد اجتمااعی
مدنظر کانت فاقد ویژگی تاریخی میباشد و به عنوان یک ایدهی پیشاا تجربای از ساوی کانات
مطر میشود و آن را به عنوان قاعدهای در جهت تدوین قانون اساسی حاکم بر جامعهی مادنی
در نظر میگیرد (محمودی.)260 :1395 ،
یکی از تفاوت ای موجود در نظریهی قرارداد اجتمااعی کانات باا روساو شارایط انساان در
وضعیت طقیعی است ،کانت آزادی حقیقی انسان را تنها در شرایط جامعه مدنی میبیند ،به اعتقاد
او آزادی طقیعی انسان در وضع اولیه که فاقد رگونه محدودیتی است متقاابال منجار باه سالب
آزادی و حقوق سایر اعضا میگرد ،لذا در صورت ایجاد محدودیت ای مشروع قانون حاکم شاده
پس از قرارداد اجتماعی و در وضع مدنی ،انسان به آزادی حقیقی دسات ماییاباد .کانات وضاع
طقیعی را وضع "تالی از عدالت" بر مقنای یک ارادهی مشتر میداند و معتقد اسات در وضاع
طقیعی منازعه بر سر حق است و نه مانند آنچه ابز میگوید ،بقا .به عقاارتی مایتاوان اینگوناه
استنقاا کرد که در این شرایط حقوق به صورت نجاری موجاود مایباشاند اماا فاقاد رسامیت
ستند و حرکت به سمت وضع مدنی تالشی در جهت رسمیت دادن و پذیرش عمومی حقاوق و
دفاع از آن با نیروی مشتر عمومی میباشد (پوالدی .)134 :1393 ،در مقابال باه نظار روساو
1. Jean-Jacques Rousseau
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انسان در وضع طقیعی در توشقختی کامل زندگی میکند و آزادی او مقید به یچ قیدی نیسات.
به عقیدهی روسو انسان در وضع طقیعی برتال سایر موجودات زنده وابسته به غریزه نیسات؛
او رفتارش را تودش تعیین میکند و توانایی دارد شرایط طقیعی زندگی تود را بارتال ساایر
حیوانات تغییر د د ،چرا که واجد آزادی اراده و استعداد میباشد (سقزه ای.)84 :1386 ،
روسو معتقد است دوران وضعیت طقیعی به سر رسیده و امکان بازگشت این شرایط و آزادی
مترتب بر آن وجود ندارد لذا تالش میکند تا با ارائهی قرارداد اجتماعی ،نوعی جدیادی از آزادی
را که به عقیدهی او به اندازهی وضعیت طقیعی کامل اما متفاوت است را فرا م آورد (ماک لناد،
.)568 :1395
 .7.3.1تفکیک قوا
کانت اصل جدایی نیرو اای قانونگاذاری ،اجرایای و قضاایی را از اصاوپ تعیاین کنناده در
شناسایی نظام جمهوری میداند ،گفتنی است اصل تفکیک قاوا را نخساتین باار منتساکیو 1باه
صورت مدون در رسالهی رو القوانین تحت تاثیر نظام سیاسی انگلستان منتشر کرده بود .کانت
این اصل را ضامن کارایی و حفظ نظام سیاسی از استقداد و تود رایای حکاام مایداناد و حتای
حکومت دموکراتیک را م با این محک میسنجد .او در رساالت تود انتقاداتی را متوجاه نظاام
دموکراسی میکند و معتقد است نظام دموکراسی نظامی است که در آن تمایزی میان قوا وجاود
ندارد و به عقارتی مه برای مه تصمیم میگیرند ،اجرا میکنند و قضاوت ماینمایناد در عاین
حاپ این مگان دارای حاکمیت نمیباشند و در این شرایط ارادهی عمومی در تضاد با تود قارار
میگیرد لذا تنها از طریق تفکیک قوا است که دولت ،تود را مطابق با قاوانین آزادى ،تاسایس و
حفظ مىکند :از طریق قدرت اى متمایز داراى استقالپ ،از تمرکز قاوا و تودکاامگى جلاوگیرى
شده و آزادى حفظ مىشود (جمالی و منوچهری.)198-200 :1380 ،
 .8.3.1نظام نمایندگی
نظام جمهوری مدنظر کانت بر پایه نظام نمایندگی است ،او بار تاال روساو معتقاد اسات
امکانپذیر است که ارادهی عموم به نمایندگی داده شود و قانونگذاری نقاید به شکل مساتقیم باه
1. Montesquieu
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مردم سپرده شود (پوالدی .) 136 :1393 ،لذا انتقادات کانت نساب باه دموکراسای ام کاه در
بخش تفکیک قوا گفته شد روشنتر میگردند ،و میتوان گفت نقاد کانات باه دموکراسای اای
مستقیم است نه کل مفهوم دموکراسی ،چرا که ا هار میدارد بنیاد مهی حکومت ای مدنی بر
پایهی دموکراسی است .کانت عقیده دارد غفلت از موضوع الزام تاسیس نظام سیاسی بار پایاهی
نمایندگی میتواند موجقات بروز استیداد را فرآ م کند چرا که به اجرایای شادن ارادهی شاخ
قانونگذار میانجامد (یاسپرس.)276 :1393 ،
 .2نوع نظام سیاسی مطلوب از نظر یورگن هابرماس
 .1.2معرفی یورگن هابرماس
یورگن ابرماس متفکر معاصر در ساپ  1929در شهر دوسلدور آلمان متولد و در گومرزباخ
بزرگ شد ،پدر او از مدیران صنعتی و پدربزرگش مدیریت یاک آموزشاگاه محلای را بار عهاده
داشت ،او هور و سقوا نازیسم را تجربه کرد و شا د دادگاه ای نورنقرگ باود .در سااپ 1949
در گوتینگن تحصیالت دانشگا ی تود را آغاز کرد و در  1954رسالهی دکترای تود را به پایاان
برد و در طوپ دوران تحصایل از را نماایی اای اندیشامندانی چاون تئاودور آدورناو و مااکس
ورکهایمر بهره برد ،پس از این دو نیز مدتی ر قری و دایت مکتب فرانکفورت را نیز بر عهده
داشت و به نوعی میتوان او را متنفذترین نمایندهی نسل دوم این مکتب به شمار یارد (ناوذری
 .)21-19 ،1393،از مهمترین آثار او باید به نظریهی کنش ارتقاطی  ،دانش و عالیاق انساانی و
تحوپ ساتتاری در حوزهی عمومی اشاره کرد.
تاستگاه فلسفی ابرماس به نظریهی انتقادی مکتب فرانکفورت باز میگردد .یاس حاصل از
دیالکتیک روشنگری و ناامیدی از توان ر ایی بخشی نظریه انتقاادی زمیناهسااز ایان شاد کاه
ابرماس ،در راستای دفاع از عقالنیت روشنگری و آرمان ای آن و بازیابی توان ر ایی بخشای
نظریه انتقادی به بازسازی نظریه انتقادی و نظریه عقالنی شادن وبار بپاردازد .او علیارغم نقاد
مدرنیته ،پیشرفت و رشد تکنولوژی را نه به عنوان سدی بر سر راه ر ایی انسان بلکه به عناوان
عنصری ضروری میداند ،به اعتقاد او آنچه که زمینهساز معضالت عصر مدرن شاده ناه فرآیناد
مدرنیزاسیون ،بلکه شکل سرمایه دارانهی این فرآیند میباشد (اباذری.)20 :1389 ،
او در دورهی اوپ نظریهپردازی تود راه درمان نابسامانی ای عصر مدرن را در به کارگیری
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علوم انتقادی که مقتنی بر عالئق ر ایی بخش ساتند مایبیناد و در ایان راساتا باا تکیاه بار
روانشناسی فروید بر ا میت و فواید فرآیند تامل در نفس ،در ضرورت تامین بستر ای مورد نیاز
برای ر ایی انسان که از طریق علوم انتقادی ممکن مایگاردد ،تاکیاد مایکناد .اماا مهمتارین
نظریات ابرماس را باید در دورهی دوم نظریهپاردازی او کاه باه دوره "چارتش زبانشاناتتی"
موسوم است جستجو کرد .او در این دوره با ر ا کردن نظریه عالیق شناتتی ،نظریات مرتقط باا
زبان و ارتقاا را در کانون مقاح تود قرار مید د و با انتشاار کتااب نظریاه کانش ارتقااطی و
معرفی مفا یمی چون نظام و زیست جهان که از الگو ای نظری پارسونز 1و وسرپ 2وام گرفته
بود به تشریب نظریهی تود میپردازد.
ابرماس نابسامانی ای جهان مدرن را ناشی از وجود عدم توازن به نفاع نظاام و گساترش
حوزهی نفوذ آن به داتل زیست جهان انسان میداند .او با معرفی عقالنیت ارتقااطی باه عناوان
عقالنیت حاکم بر عرصهی زیست جهان  ،تنگ شدن عرصه بر این نوع از عقالنیت و گساترش
عقالنیت ابزاری به زیست جهان و شکلگیری فرآینادی کاه آن را اساتعمار زیسات جهاان یاا
"مستعمره شدن زیست جهان" میداند ،به عنوان عامل و علت بحران ای مدرنیته بر میشمارد
)محمدی.)60-65 :1386 ،
 .2.2عناصر اصلی نظریه سیاسی هابرماس
 .1.2.2دموکراسی مشورتی
مفهوم دموکراسی را باید به عنوان یکی از دستاورد ای عقالنیت روشانگری و تحات تااثیر
مولفه ای این جریان مد نظر قرار داد ،دموکراسی عالوه بر ارتقاا تنگاتنگی که با سارمایهداری
به علت نقشش به عنوان یکی از ابزار ای رشد و گسترش و تضمین بقای آن دارد ،اومانیسم که
ریشهی هور مجدد آن در اندیشهی غرب به عصر رنسانس باز میگردد و از مولفه اای اصالی
فلسفهی روشنگری است و عقلگرایی را نیز به عناوان توجیهاات تاود دارا مایباشاد (انصااری،
 .)84 :1384ابرماس نیز با عنایت بر این آموزه در پس از ارائهی آرای تاود در بااب عقالنیات
روشنگری و پدیدهی مدرنیته به طر مدپ تود از دموکراسی با عنوان دموکراسی مشورتی اقدام
1. Talcott Parsons
2. Edmund Husserl
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نمود .لسنا  1تعریف ابرماس از مفهوم دموکراسی را چنین بیان میکند؛ دموکراسی در اندیشاه
ابرماس نهادی کردن نظریهی استدالپ و منا ره از ر گذر نظامی از نظریهی حقوق است کاه
تضمین کنندهی حق مشارکت برابر برای ر فرد در فرآیناد قانونگاذاری باشاد (لسانا :1378 ،
.)464
ابرماس در نظریه دموکراسی مشورتی تود در تالش برای ارائهی بدیلی بارای دموکراسای
لیقرالی نیست بلکه میکوشد با دیدی نقادانه و در استمرار آرا و نظریات تود در زمینهی حاوزهی
عمومی و کنش ارتقاطی راه عالجی برای معضالت و بحران ای دموکراسی مدرن که به زعم او
از سیطرهی عقالنیت ابزاری و کنش استراتژیک رنج میبردند بیابد .به عقارتی تفاوت اصلی میان
دموکراسی مشورتی با دموکراسی ای لیقراپ به زعم او مقتنی است بر نوع عقالنیتی کاه ساتون
اصلی آن را تشکیل مید د که در دموکراسی مشورتی عقالنیت ارتقاطی و در دموکراسای اای
لیقرالی عقالنیت ابزاری میباشد.
بنابراین اساس نظریهی دموکراسی مشورتی بر حذ انحرافات عقالنیت ابزاری و گساترش
امکانات معرفتی براساس عقالنیت ارتقااطی از ر گاذر مقاحثاهی آزاد در حاوزهی عماومی و در
وضعیت آرمانی گفتار است .در نتیجه طقعا این نظریه دارای پیوندی عمیاق باا نظریاهی کانش
ارتقاطی است چرا که به عقیدهی ابرماس در صورتی که انساجام اجتمااعی کانش ارتقااطی را
شامل شده و به فهم متقابل معطو باشد جامعه در دراز مدت و به شیوهای مسالمتآمیز انسجام
مییابد (توماسن.)152 :1395 ،
بنابراین یکی از ا دا اساسی این شکل از دموکراسی را باید در تالش برای ایجاد پیوندی
میان دموکراسی و لیقرالیسم ،یا به عقارتی تئاوریزه کاردن توانشای از دموکراسای دانسات کاه
مزمان ر دو مولفهی برابری و آزادی را درون تود داشته باشد .دموکرات ای مشاورتی چاون
ابرماس مدعی ستند میتوان به یاری روند ای مناسب مشورت و تامل به انواعی از موافقات
که ر دو نوع دعوی عقالنیت (به معنای دفاع از حقوق لیقرالی) و مشاروعیت دموکراتیاک (باه
معنای حاکمیت مردم) راضی کند ،دست یافت .به عقارتی میتوان با بازتفسیر حاکمیت ماردم در
روابط بیناذ نی و ب ازتعریف آن باه عناوان کانش ارتقااطی ،ماردم را باه پاذیرش مشاتاقانهتار
آرمان ای دموکراتیک ساوق داد بادون ایان اینکاه باا تطراتای کاه دفاع آن اا ساقب رد یاا
1. Michael Lessnoff
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محدودکردن مشارکت مردم میشود مواجه شد (موفه .)190-191 :1388 ،بنابراین میتوان گفت
ابرماس به عقارتی توسط نظریه دموکراسی مشورتی ایدهی کاربرد عمومی ترد را به نظریاهی
قانون و دموکراسی پیوند میزند ،در این نوع از دموکراسی گفتگوی عمومی و برابری در حوزهی
عمومی مشروعیت بخش قوانین است (توماسن.)152 :1395 ،
 .2.2.2زبان و ارتباط
در مرکز دموکراسی گفتگویی ابرماس عناصر زبان و ارتقاا دارای نقش اصلی مایباشاند.
زبان با نقشی که در توانمندسازی انسان ا در شناتت و نگاه به یکادیگر باه عناوان موجاوداتی
برابر ،آزاد و عاقل دارد در شکلگیری ارتقاطی سازنده در جامعهی بشری ماوثر واقاع شاده و باا
آزادسازی رفیت سیاسی انسان در بستر ارتقاا و در فضای عمومی ،به عناوان کنشای سیاسای
مسیر را برای مشارکت از گذرگاه تعامل و گفتگو موار میسازد ،لاذا چنانچاه دموکراسای را باه
معنای مشارکت مدنظر قرار د یم زبان به عنوان اساس این فرآیند مورد توجاه قارار مایگیارد.
دلیل ا میت زبان ،نقش آن در فرآیند ارتقاا و تجلی عقالنیت ارتقاطی که محور نظریات و آرای
ابرماس در راستای دغدغه ی او در ر ایی بشر است ،میباشد .ا میت عقالنیت ارتقاطی نیز در
این بح به نقش کلیدی آن در حوزه ی عمومیو دموکراسی مشورتی بر میگردد .مانگونه که
در ادامه تصریب توا د شد دموکراسی مشورتی بر پایه ی مقاحثه و استدالپ بنا میشود و نیازمند
شکلی درست و تحریف نشده از ارتقاا میان شهروندان است ،ارتقاطی کاه زمیناهسااز مقاحثاات
منطقی و تضمین اصل دموکراتیک باشد .بنا بر اصال دموکراتیاک صافت مشاروعیت تنهاا بار
قوانینی امکان اتصا دارد که مشروعیتشان توسط مکانیزمی استدالپ محور به طور قانونی و باا
کسب موافقت مهی شهروندان به دست آمده باشد به عقارتی تنها قانون اایی امکاان ادعاای
مشروعیت را دارا میباشند که در فرآیند گفتمانی قانونگذاری تایید و رضایت ماهی شاهروندان
را بدست آورد (لسنا .)467 :1387 ،
لذا تنها کنش ارتقاطی تضمینکنندهی ایان اصال مایباشاد کاه در حاوزهی عماومی و باا
حاکمیت عقالنیت ارتقاطی متقلور میشود .او این مدپ از دموکراسی را م نوا با کانت و براساس
اصوپ مورد دفاع جریان روشنگری علای الخصاوص اصال تاود آیینای تادوین نماود .در مادپ
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دموکراسی مشورتی ابرماس به اعتقاد بن حقیب 1مشروعیت و عقالنیات از طریاق فرآیناد ای
تصمیمگیری جمعی در یک جامعهی سیاسی تضمین میگردند و شرا نیل باه ایان اد نیاز
صورتبندی نهاد ای جامعه به گونهایست که منافع اعضا به عنوان انسان ایی آزاد و برابار ،باه
گونهای عقالنی و منصفانه و در فضایی آزاد و برابر در این تصمیمگیری لحااظ بشاود .الزماهی
ایجاد چنین شرایطی مهیا کردن بستر ای مناسب برای برقراری گفتگاویی اتالقای اسات کاه
عقالنیت تصامیمات حاصاله از ایان تعاامالت جمعای را تضامین نمایاد (موفاه.)193 :1388 ،
ویژگی ای این گفتگو را به طور تالصه چنین میتوان بر شمرد؛ در درجه اوپ فرآیناد ا توساط
نجار ایی برابر و متقارن اداره شوند ،حق زیر سواپ بردن موضوعات مکالمه بار ماهی اعضاا
محفوظ باشد و مگان محق بر آغاز کردن مقاح تاملی در بااب قواعاد ،رویاه اا ،روش اا و
کاربست ای گفتگو باشند ( مان .)192 :یا به طور تالصه آنچه ابرماس از آن با عنوان شرایط
آرمانی بیان یاد میکند .در توضیب شرایط آرمانی بیان باید گفت کاه باه زعام ابرمااس بارای
گفتگویی که ملزوم نیل به تفا م است شرایطی الزم است که مهمترین آن ا تهی شدن فضاای
گفتگو از قدرت ای محدود کننده میباشد و حوزهی عمومی فرا م کنندهی چنین فضایی اسات
( رسیج و حاجی زاده.)81 :1389 ،
میتوان بر این اساس استنقاا کرد آزادی ،برابری ،عقالنیت و اتکای مشارکت کننادگان بار
نیروی گفتگو و استدالپ که مه به نوعی حاکی از تود آیینای فارد مشاارکت کنناده ساتند،
شروا برقرای گفتگوی مد نظر ابرماس را تشکیل مید ند که میتواند تحقق بخاش شارایط
گفتگوی آرمانی و کسب مشروعیت و عقالنیت برای این مدپ از دموکراسای باشاد .باه عقاارت
دیگر مفهوم تود آیینی بدینگونه به برقراری دیالوگ مد نظر ابرماس و به طور کلای نظریاهی
دموکراسی او پیوند میتورد که این امار بیاانگر تاالش اای فکاری او در چاارچوب فلسافهی
روشنگری میباشد.
القته ذکر این نکته ضروری است که این استنقاا مقتنی است بر توجه به مفهوم دموکراسای
به عنوان روشی از زندگی و نه صرفا نهادی سیاسی که مقتنی است بر وجود رواباط دموکراتیاک
جاری میان انسان ایی دموکراتیک به عنوان انسان ایی که قادرند تا با اتکا بر نیروی تود آیینی
از طریق داوری و انتخاب ،بر جریان ا و مناسقات عرصهی زیست عمومی و تصوصی تود تاثیر
1. Seyla Ben habib
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بگذارند (انصاری.)27 :1384 ،
 .3.2.2قانون
یکی از مولفه ای اساسی در نظریهی سیاسی ابرماس در مورد دموکراسای اای مشاورتی
مفهوم قانون و مسئلهی مشروعیت آن میباشد .او در بعضی نوشته ای سیاسی تود و در مقدمه
چاپ جدید تحوالت ساتتاری در حوزهی عمومی و مصاحقه ایی به آنچه از نظر او تلقی عملای
بارز اندیشه ای ا را آرمانگرایانهی شناتت و عمل ر اایی بخاش ،کانش ارتقااطی و اتاالق
گفتگو است ،اشاره میکند .مچنین در بسایاری از آثاار ایان دوره کاه روی نظریاهی حقاوقی
متمرکز است در پی بازسازی مفهوم سنتی دولت قانونی یا دولتی که تجسم حکومت قانون است
بر میآید و تالش میکند چگونگی مشروعیت شکل ای حقوقی اقتادار دولتای را بررسای کناد
(اوث ویت .)197 :1393 ،او در این زمینه ابتدا به مفهوم اتالق و نقاش نجار اای اتالقای در
تنظیم جوامع انسانی میپردازد .ابرماس اتالق را برای بنای قانون ناکافی میداند و با تصاریب
اینکه حقوقی که در قانون حمایت میشوند حقوق انسانی و ناه اتالقای ساتند مادعی وجاود
رابطهای مکملی میان قانون و اتالق مایشاود (اساکمقلر .)301 :1396 ،او اتاالق و قاانون را
دارای رابطهای درونی ارزیابی میکند و معتقد است ر دو این ا علیرغم تفاوت اایی کاه واجاد
آن میباشند از طریق اصل گفتمانی به م مرتقط میشوند .ابرماس در نظریهی کنش ارتقاطی
ابراز میدارد که قانون میتواند ا دا سیستماتیکی را پی بگیرد که اتاالق از انجاام آن نااتوان
است .قانون برتال اتالق از پشتوانهی حکومت برتوردار است و در مورد شاهروندانی اعمااپ
میشود که تود قانون آن ا را سوژه ای قانونی تلقی میکناد ،در حاالی کاه در مقابال قاانون
اتالق عامی قرار میگیرد که در مورد مه کاربرد دارد و در ر حوزهای به کار میرود .لذا بناابر
اصل گفتمانی که فقط نجار ایی را معتقر میداند که مهی اشاخاص متااثر از آن باه عناوان
مشارکت کنندگان گفتمان اتالقی آن را پذیرفته باشند ،اتالق و قانون به م مرتقط میگردناد.
ابرماس اعتقار نجار ای اتالقی را نیز به وسیلهی اتالق گفتمان توضیب ماید اد اماا ایان
نجار ا برای نظم بخشی به جامعه کفایت نمیکنند چرا که حتی اگر تابع وجدان نقاشیم باز م
مجقوریم از قانون پیروی کنیم بنابراین الزم است اتالق با قانون تکمیل شود (توماسان:1393 ،
 .)154-153حد و مرز اعتقار نجار ای قانونی یا قوانین موضوعه را محادودیت اای اجتمااعی
قانونی مشخ میکند ،نجار ای قانونی نیز مانند نجار ای اتالقی توسط گفتمان عقالنای
◊ 227

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و چهارم ،پاییز1397

واجد اعتقار و مشروعیت میشوند لذا ابرماس در بستر قاانون اتاالق گفتماان را باه نظریاهی
گفتمانی دموکراسی بر میگرداند ( مان.)156 :
 .4.2.2مشروعیت
مسالهی مشروعیت در نظریهی دموکراسی مشورتی ابرماس دارای جایگاه ویژهای میباشد.
او کارایی و ثقات دموکراسی را به وجود جامعهای مگرا از ر گذر نگرشای عقالنای نساقت باه
مفهوم مشروعیت گره میزند ،لذا باه دنقااپ ایان اسات کاه تصامیمات نهاد اای دموکراتیاک
چشمانداز بیطرفانهای را در باب برابری و نفع عماومی باه نماایش بگذارناد کاه ایان نیازمناد
رویه ایی است که تضمین کننده نتایجی عقالنی طی مشارکت دموکراتیک باشند (موفه:1388 ،
.)199
در نظریهی دموکراسی مشورتی ،ابرماس مسئولیت مشاروعیت بخشایدن باه دولات را بار
عهدهی فرآیند ای غیررسمی و قانونا نهادینه شدهی مشاورهی سیاسی مایگاذارد ،باه عقاارتی
مشروعیت اقتدار سیاسی تنها از طریق مشارکت عمومی در مشاوره و تصمیمگیری سیاسی قابال
تامین است که این تود مقین وجود رابطاهای درونای میاان قاانون و حاکمیات مردمای از دیاد
ابرماس میباشد (اسکمقلر  .)300: 1396،قانون نیز بایستی که وجهی از مشاروعیت را در تاود
داشته باشد و این مساله وابسته به حصوپ از طریق گفتمان ایی عقالنی است که تنها اساتدالپ
برتر در این گفتمان ا موفق است و ویژگیشان نیاز براباری و صاداقت اسات (توماسان:1395 ،
 )152در عین حاپ نیروی الزام آور تود را از اتحاد میان آمرانه بودن و ادعاای مشاروعیتش اتاذ
میکند ،به عقارتی باید تهدید به مجازات را با توسل به باور ای مشتر ترکیب کند (اوت ویت،
.)203 :1393
 .5.2.2حوزهی عمومی
ابرماس در اولین اثر تود با عنوان تحوالت ساتتاری در حوزهی عمومی به طور مقسوا به
این مفهوم و سیر تاریخی شکلگیری حوزهی عمومی بورژوازی تا زواپ آن و ایجاد فرآیندی که
به فئودالیزه شدن مجدد این حوزه به زعم او میانجامد میپردازد .در نظریهی سیاسی ابرمااس
حوزهی عمومی به عنوان محل شکلگیری دموکراسی دارای نقشی محوری مایباشاد ،فضاای
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عمومی در این جا نقشی واسطهای میان جامعهی مادنی و سیاسات یاا دولات را دارا مایباشاد
(انصاری .)201 :1384 ،ابرماس حوزهی عمومی را به عنوان مقنا و اساسی برای مفهوم «جامعه
مدنی» مورد تحلیل قرار مید د و از این منظر میکوشد تا شرایط و ملزومات تاسیس جامعاهی
مدنی ایدهآپ را مطر کند .گرچه او این دو مفهوم را از م متفاوت دانسته و حوزهی عماومی را
بیشتر به عنوان محتوا و شرایط میداند ،در حالیکه جامعه مدنی در نظر او بیشتر ما یتی انجمنی
و نهادی دارد (علیخواه .)115 :1378 ،
حوزهی عمومی فضایی است که مهی شهروندان امکان ورود و مشارکت سیاسای در آن را
دارا میباشند و به نوعی حیات سیاسی در آن جریان دارد .به اعتقاد ابرماس اطالعاات کاه باه
منزلهی اکسیژن برای دموکراسی میباشد در فضای عمومی پردازش و فرآوری میشاود و افاراد
در آن به گونهای آزادانه و عقالنی به بح و استدالپ در باب مقاح سیاسی تود مایپردازناد.
ر چه فرآیند ا و روند ای منجر به تولید اطالعات در این فضا آزادتر و با مشاارکت حاداکثری
مه نیرو ای اجتماعی باشد مزایای دموکراسی واقعیتر و موثرتر میشود ( رسیج و حااجیزاده،
.)81 :1389
ابرماس در تعریف حوزهی عمومی آن را ابتدا به جامعه و زندگی جمعی معطو کرده و آن
را جزئی از عرصهی اجتماعی میداند که و یفهاش بسترسازی در جهتی است که بتاوان در آن
چیزی را در برتورد با افکار عمومی شکل داد ،ابرماس در ایان زمیناه اذعاان دارد زماانی کاه
شهروندان دربارهی مسائل مورد عالقه و منافع عمومی بدون رگونه قیدوبند با ام باه تقاادپ
نظر بپردازند به صورت پیکرهای عمومی در مایآیناد .و یفاه و رساالتی کاه پیکارهی عماومی
شهروندان در انتقاد و نظارت بر طققهی حاکم بطور غیررسمی دارد آن چیزی اسات کاه تعقیار
«افکااار عمااومی» بااه آن اشاااره دارد (نااوذری .)441 :1393 ،او در مقدمااهی کتاااب دگرگااونی
ساتتاری در حوزه عمومی ،ابتدا به معانی و تعاریف مختلفی که از واژهی «عماومی» وجاود دارد
میپردازد و تالش میکند تلقی تاود از ایان واژه در راساتای آغااز بحا تاود دربااره «حاوزه
عمومی» روشن سازد و میگوید:
تود حوزهی عمومی قلمرو ویژهای است که در تقابل با حوزهی تصوصی تعریف میشاود.
گا ی اوقات عموم صرفا به آن بخش از افکار عمومی گفته میشود که در مقابل صاحقان قدرت
قرار میگیرد ،ارگان ای دولتی و رسانه ا ،مثل مطقوعات که ارتقاا بین اعضای حوزهی عمومی
را تسهیل میکنند بسته به شرایط میتوانند ارگان ای عمومی قلمداد شاوند ( ابرمااس:1392 ،
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.)17
به عقیدهی ابرماس ا میت حوزهی عمومی در نقش آن برای فارآ مآوری فضاایی جهات
مشارکت آزاد شهروندان برای پیگیری مقاحثهای آزاد و در غیاب محدودیت و فشار ای ناشای از
عناصر قدرت میباشد و این شرایط است که مقاحثه را ارزشمند میکند و نه نفس تود مشاارکت
و مقاحثه .به عقارتی رگونه مقاحثه و مشارکتی نظر ابرماس را برآورده نمیکند و تنها مشارکت
آزادی که استدالپ برتر در آن موفق بیرون بیاید ماد نظار اسات .از جهتای دیگار بناابر اد
دیرینهی دموکراسی که جلب مشارکت گستردهی شهروندان جامعهی سیاسای و امکاان تعیاین
سرنوشت برای مردم از این ر گذر است ،حاوزهی عماومی ارزشامند تلقای مایشاود .رگوناه
بازسازی مفهوم دموکراسی مستلزم توانمندسازی مشارکت مردمای اسات .باه اعتقااد ابرمااس
حوزهی عمومی که در تارج از عرصاهی رسامی سیاسات باه مثاباه واساطهای میاان دولات و
جامعهی مدنی مرکز مقاحثات در مسائل مورد عالقهی عموم است ،تنها جایی است که به مثاباه
جو ر دموکراسی قابلیت پیگیری این د در آن امکانپذیر است ( انصاری.)201-203 :1384 ،
نتیجهگیری
پس از پرداتتن به برتی از اساسیترین ابعاد آرای ایمانوئال کانات و یاورگن ابرمااس در
ارتقاا با وجوه دموکراتیک نظام سیاسای مناساب در جهات ادارهی حیاات سیاسای جامعاه ،در
راستای نیل به نتیجهی مطلوب پژو ش الزم است تا به تشابه یاا تفااوت میاان برتای از ابعااد
منظومهی فکری این دو اندیشمند در این موضوع اشاره شود.
نظام سیاسی مطلوب کانت که از آن با عنوان جمهوری یاد میکند ،نظامی است که براساس
اصوپ پیشینی ترد مانند آزادی ،استقالپ و برابری بنا شده و قوانین و مسئلهی مشروعیت آن ا
که در این نظام دارای جایگا ی تعیینکننده ستند پیوند عمیقی را با مفهوم حق کاه برآماده از
فلسفهی اتالق کانت است دارا میباشد .نظام نمایندگی و اصال تفکیاک قاوا نیاز دو مولفاهی
اساسی دیگر در نظام جمهوری کانت میباشند که در کنار قانون اساسی میکوشاد باه وسایلهی
آن ا جامعهی سیاسی را از سیطرهی استقداد محفوظ نگااه داشاته و از اصاوپ آزادی ،براباری و
استقالپ حراست شود .در مقابل ابرماس تالش نمیکند تا نظاام سیاسای جدیادی را از لحااظ
نظری تلق کند بلکه میکوشد در چارچوب دموکراسی لیقرالی علل عدم توفیق ایان دموکراسای
را در نیل به ا دا ادعایی تود بیابد .لذا از این حی در بسیاری اصوپ اساسی سااتتار سیاسای
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مدنظر ابرماس به علت تاستگاه لیقراپ دمکرات واجاد وجاوه تشاابه بسایاری باا آرای کانات
میباشد .از این میان باید به اصولی چون دفاع از فردگرایی ،حاکمیات قاانون ،نظاام نماینادگی،
برابری ،آزادی و ما یت قراردادی حکومت و دفاع از مالکیت تصوصی اشاره کرد .با ایان وجاود
نقاید از تفاوت ای با ا میتی که در این میان نیز وجود دارند و نشان از برتی رگه ای اقتدارآمیز
در اندیشه ای کانت دارند غافل شد .مواردی چون مخالفت شدید او با حق انقاالب و مقاومات،
دولتگرایی او و تمایلش به حکومت پادشا ی .ارادهی عمومی نیز در اندیشهی کانات لزوماا باه
معنای فرمانروایی دموکراتیک نیست و امکان نمایندگی توسط یک فرد یا یک گاروه را نیاز دارا
میباشد ،مچنین به عقیدهی او رضایت بنیاد دولت نیست و در برابر دولت و یفاهی فارد تنهاا
اطاعت میباشد (عالم .)436:1393،در مقابال اصاولی مانناد رضاایت مساتمر باه عناوان بنیااد
مشروعیت حکومت ،نظارت مداوم بر عملکرد حکومت ،حاق مقاومات و انقاالب ،تجلای ارادهی
عموم در آراء عمومی ،حق مطالقهگری شهروندان ،پاسخگویی دولت و بطور کلی برتی از اصوپ
اساسی لیقراپ دموکراسی ای غربی قرار دارند که ابرماس نیز در ماین راساتا مایکوشاد باا
توسل به عامل مفا یم و گفتگو و با د ر انیدن دموکراسی سرمایهداری از عقالنیات ابازاری
مسلط عالجی برای انحرافات حادث شده در طی حرکت این ساتتار سیاسی بیاباد ،لاذا در ایان
جهت دموکراسی مشورتی را بهترین گزینه میداند.
در نظریهی ابرماس مهی نجار ای اتالقی و قانونی که و یفهی نظام بخشایدن باه
جامعه را دارند مشروعیت تود را از توافق و تفا می بین االذ انی مایگیرناد کاه تماامی آحااد
جامعه را در بر گرفته باشد .لذا مهمترین اصلی که دموکراسی مشورتی ابرماس را از انواع دیگر
متمایز میکند جایگاه مفا یم آزاد و ر ا از سلطه و عقالنیت مترتب بر آن در دموکراسی ماذکور
میباشد.
جنقهی دگری که باید در ارتقاا با آرای این دو اندیشمند بدان توجاه کارد شارایط تااریخی
است که این دو نفر تحت تاثیر آن به ارائه آرای تود در این زمینه پرداتتناد .کانات در عصاری
زندگی میکرد که عمدهی کشور ا به صورت حاکمیت مطلقه اداره میشدند و آموزه ایی مانناد
دموکراسی و جمهوری در عمل چنادان رواج نداشاتند .در ایان دوره کاه قارن اای جاد م و
نوزد م میالدی را در بر میگیرد در فرانسه تا انقالب  1789حکومت پادشا ی بر سر کار باود و
پس از انقالب و گذشت عصر ترور حکومت استقدادی ناپلئون مستقر شد .در آلمان نیز حکومات
فردریک علیرغم توی روشنگرانهی او که مورد ستایش کانت م بود در دستهی حکومات اای
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استقدادی جای می گرفت ،در روسیه و انگلستان شرایط به مین منواپ بود .در مقابل ابرمااس
نظریه دموکراسی مشورتی تود را در زمانهای بسط داد که مفهوم دموکراسی م در عمل و ام
در حوزه ای مفهومی علوم سیاسی به صورت مفهومی جا افتاده ،حاضر باود و علیارغم وقاایعی
چون هور حکومت ای توتالیتر و فاشیستی در بعضی کشور ا ،به عناوان بهتارین سااز و کاار
ممکن در راستای ادارهی جوامع مدرن غربی دارای جایگا ی ویژه بود .شاید به مین علت باود
که نظریهی کانت دارای جزییاات عملای بیشاتری در تصاوص ویژگای اای حکاومتی نظاام
جمهوری مد نظر او میباشد و از این حی دارای بداعت است ،در مقابل مانطور که گفتاه شاد
ابرماس نیز معتر است نظریهی دموکراسی مشورتی قرار نیست جایگزینی بارای دموکراسای
غربی باشد بلکه میکوشد این دموکراسی را به جای اتکا بار عقالنیات ابازاری مخات جواماع
سرمایهداری بر عقالنیت مفا یمهای قرار د د.
نکته بعدی مفهوم حوزهی عمومی است کاه در نظریاهی دموکراسای مشاورتی ابرمااس
دارای جایگاه ویژهای است ،به عقیدهی ابرماس حوزهی عمومی محلی است که مواد مورد نیاز
دموکراسی که مانا اتقار و اطالعات میباشند فرآوری میشود یا به عقارتی دیگر محلای اسات
که دموکراسی در آن جریان مییابد .ابرماس با نگا ی به سیر تااریخی شاکلگیاری حاوزهی
عمومی بورژوازی ،یکی از علل نابسامانی ای عصر جدید را در زواپ این حوزه و فئودالیزه شادن
مجدد آن میبیند .مفهوم حوزهی عمومی در اندیشه ای کانت نیز دارای جایگاه مهمی است ،به
عقیدهی کانت عامهی تردورز مردم باید در تصمیمگیری ای عرصهی عمومی حاضر باشند چرا
که به عقیدهی او یکی از مهمترین ضروریات نیل به روشنگری در گرفتن مقاح عمومی و مورد
عالقه و مرتقط با امور و زندگی عامهی مردم در جامعهی مدنی مایباشاد کاه الزماهی آن نیاز
کاربرد آزادانهی تارد در اماور عماومی اسات ،نکتاهی اساسای در ایان زمیناه تلقای کانات از
تاثیرگذاری این روند در تضمین عملکرد درست و عادالنهی دولت است ( والب.)27 :1393 ،
به عنوان آترین نکته نیز باید به این موضوع اشاره شود که در آرای کانت اسااس سیاسات
بر موازین اتالقی جهانشموپ مقتنی بر اصل عمومیت یاا مگاانی ساازی اسات ،در مقابال در
اندیشهی ابرماس اساس سیاست توافقی است که براساس تواست مگانی مقتنای بار عامال
گفت گو باشد لذا بر این مقنا ،بر تال امر مطلق کانت ،یچ چیاز از پایش معاین و تعیاین شاده
نیست و پذیرش و اعتقار تمامی نجار ا در گرو رضایت و موافقت تمام کسانی قرار میگیرد که
به نحوی تحت تاثیر آن اا قارار مایگیرناد ،شااید باه تعقیاری بتاوان ایان تفااوت در اسااس
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نظریهپردازی کانت و ابرماس را در حوزهی سیاسی به عنوان یکی تعیین کنندهترین مولفه ا در
نظر گرفت.
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