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 2۷/۳/2۰1۶                                                                                            نادرشاه سدوزی

 دیموکراسی در پرتو فلسفه و ایدولوژی

 اشند.بمتنوع میافکاری مختلف ودارای  ،ودهانسانها ازهم متفاوت باصالً شود که پرداخته می درشروع به این مطلب

به  ظرنتا اینکه هریک  تشکیل داده گرایی اصالت فرد باآزادی  ،به همین منظور دیموکراسی رااساس ایدولوژی 

 یگرانباالی دخویش  تحمیل افکار از تبارز داده وستم بدون کدام جبر و را آزادانه افکارخویشبتواند  خودخواست 

  شود.می محسوب عقیدۀ آزادی بیان خالفعمل وی  زیرا بورزد،امتناع 

 انخواهوی  ،چیز هر در و درفطرت هرانسان نهفته  است خصلت کنجکاوی میگویندبعضی ها که  گفتارارقر 

اطالعات  به تامعرفت نماید  کسبها شناختی دریافت نموده وچیز  عمقازمی باشد تا اینکه بتواند وکاوش  تجسس

ی پ ءنمی توان درعمق وماهیت اشیا ها به این سادگی آسان و سهل نبوده و هم آنقدر این کار ولی خود بیافزاید.

 ،درنم اندیشۀدرشناسی  اصول معرفت واقع دراصولی معرفت شناسی پیروی ننمود.  یک میتودتا اینکه از برد

حقیقت مطلق باشد چونکه تواند مدعی هیچ کس نمی میگوید که داده وقرار  مالک شناخت را مبدأ و ذهن انسان

ان عقیدۀ دیگر اظهارازیا کند  تحمیل دیگری را بههیچکس حق نداردعقیدۀ خودمیبرند، جهل نسبی به سر همه در

وده ب دیموکراسی ایدولوژیاصولی  های اصالت ازیکی  انتقاد پذیری انتقاد وملحوظ  بدین  ممانعت به عمل آورد.

 همه ند.ونمی باش نبودهیکسان  و واحد شۀیاندانسانها دارای  اینست که طبیعتاً  باال ذکرشدکه در هم قسمیعلتش  و

این یک  .بدارند اظهار ،باشد مجازیچه یا  چه حقیقی و را خویش افکار تا دارند مشروع حق با اشکال مختلف

مدرن و  یدولوژیاصالت ابه همین نسبت  ،واقعیت ها متفاوت می باشداز  ولی درک ما ،است ها واقعیت اصل

 شرح آندر که اینکتجلی یافته  فلسفۀ نومینالیستی دربخش گرایی فرد و بیان آزادی درآن  منشأ ،یموکراسید یا

                       .شود پرداخته می فلسفه

 ،یسمنومینال چه است فلسفۀ نومینالیستی؟ که اینست گردد امکان دارد مطرح  هرکس درنزد سؤالیکه درابتداء 

د ونشکل گرفت. خدا یقرون وسط ک ارزش متعالی درفردی به عنوان ی اساس آزادی تفکر است که بر فلسفه ای

حیوانات  دیگر از خود را بتوانداینکه وی  نمود تا ءاهوش اعطل وعق آفرید و برای هر یکمتعال انسان را 

فه . اینجاست که مفهوم فلسسازد را برقرار که نظم پس باید نظامی باشد وبه دیگران صدمه نرساند، سازد یزمتما

      پیدایش نظام ما را رهنمایی میکند. در

 سمفلسفۀ نومینالیهمین روی  مدرن با دیموکراسی یونان باستان  دیموکراسی بین که فرق روشن ساختباید 

 در آنرا یایخصلت گوکه  است نظریۀ شناختازسوبژکتیویسم در نوعی فلسفۀ نومینالیسمیعنی  می باشد.برقرار

حث ب مورد انسانهااجتماعی   وزندگی نسان یعنی چگونگی درک وی نسب به دنیای بیرونا شناختروش معرفت 
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 مدعی توانایی شناخت مطلق و یونان باستانی قدیم عصر انسان دیگر به مثل ،جدید درعصرزیرا  .قرارمیدهد

 انسان داشتهذهن فردی  درریشه  مدرن فرایند شناختدراندیشۀ  اعیان نبوده و نمی باشد.ذات اشیاء و رسوخ در

 ،شناخت تیوری مدرن جریاندر قدرت معین آن است. مقید به و درساختاراین ذهن محصورو محدود ،بنابراین و

 ل ورابطۀ متقاب بلکه  موجود نیست،پیش  شده ازکشف حقایق داده  کردند، ا تصورمیبرخالف آنچه در گذشته ه

که طی آن ذهن سازگاری خود  مطرح بوده «شی»شناخت وموضوع«ذهن انسان» پیچیده ای میان فاعل شناخت

   مورد توجه قرار می گیرد. طریق برتسلط خود برآن می افزاید و به این و با عالم بیرون افزایش داده را

نگ داشته رابطۀ تنگاتفردی  آزادی تفکرکه با  داشته فعال و سازندهفرایند شناخت، نقشی نقش ذهن در  این بنابر

انکشاف ذهنی افراد امکان  فردی بدون آزادی درتفکر .اساس اندیشۀ مدرن تلقی نمود آنرا باید اصل اولیه و و

 تا آزادی درجهت پیشرفت بتوان نام برد به حیث نظامدیموکراسی  رد که ازامکان ندابدین اساس   ؛پذیر نیست

حاظ نظام دیموکراسی از لپیش شرط اساسی  ذهن انسان موجود نباشد و استعداد نه تواند پیشرفت نماید. تفکر در

و به خصوص آزادی انتخاب  زندگی سیاسی و اجتماعی خود از آزادی در که افراد پیدا می کند معنیمنطقی وقتی 

ذات خود و بدون موانع شند تا اینکه استعداد ها قایم ببرخوردار با بدون سانسور آزادی بیان  و استقلالل رأیو

. کتابی را تحت عنوان توسعه به مثابه آزادی منتشرکرد ،آمارتیاسن، برندۀ جایزۀ نوبل در رشتۀ اقتصاد د.نرشد نمای

 آزادی توسعه و آزادی به عنوان ابزار ،دیدگاه مورد بحث قرار می دهد دو ی را ازدراین کتاب آمارتیاسن آزاد

و پیشرفت صنعت  اقتصادی گردیده موجب رشد آزادی به عنوان ابزار توسعه برای وی، به عنوان هدف توسعه.

 ه دیگری رانیزدیدگا لذا آزادی باعث افزایش رفاه می شود و جامعه رابه پیش می برد.  ولی او را فراهم می کند؛

این آزادی به معنی  نیست آزادی به معنی توانمندی نیز است و این که آزادی فقط ابزار مطرح میکند مبنی بر

 توانمندی در واقع هدف اصلی آزادی است که باعث شکوفایی وخالقیت در عمل برای انسان می میگردد.
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