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Abstract 
Peace, democracy, and development are considered three important concepts 
in social science, and are extremely relevant to the problems of  both 
developed and developing countries. Nevertheless, the experiences of 
modern capitalist world with neo-liberal and market-oriented policies have 
shown that creating harmonious relations between state, society and 
economy is problematic and challenging. As a result, a large group of the 
poor people in the global community have not enjoyed the benefits of peace, 
democracy, and development. In fact, we are witnessing all kinds of 
problems such as insecurity, violence, war, extremism, authoritarianism, 
oppression, environmental problems, poverty and lack of welfare for the 
majority of nations in the international system. The root causes of these 
problems can be found in the philosophical foundations of modernity and 
capitalism in which concerns with peace, mortality, human rights, and 
environmental protection are left to market forces, and the state and non-
state actors such as companies which are dependent on them.  

The author intends to explore peace-oriented development as an 
alternative paradigm with a critical, holistic political economy approach in 
which the three pillars of state, capital, and civil society are linked together 
for all human beings both nationally and globally in order to deal with the 
problems related to peace, democracy and development. It is argued that 
development must address strategies for reduction of poverty, 
unemployment, and inequality at the national and global levels through 
structural change and industrialization. The achievement of development 
goals, however, requires a culture based on peace, tranquility, tolerance, 
fortitude, participation, rationality, as well as democratic institutional 
mechanisms.  

In this paper, the author seeks to answer the following research questions: 
1. What is the nature of peace-based development? 2. What elements does it 
consist of? 3. How can this model of development help democracy? Since 
peace, democracy and development are the three main pillars of the peace- at 
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based development paradigm, therefore, in the research hypothesis, it is 
argued that the constructive interaction of government, businesses, and civil 
society based on the peace-oriented development approach increases the 
probability of balanced development  and democracy at both national and 
global levels. Peace and security increase the chances of poverty reduction 
and welfare. Development through structural changes and industrialization 
leads to the eradication of poverty, and the reduction of unemployment and 
inequality at national and international levels. However, the realization of 
development goals requires the culture of peace and tolerance together with 
active civil society and robust social movements which work towards 
solving the socio-economic and political problems such as insecurity, gender 
inequality, environmental degradation with the help of strong institutional 
arrangements needed for creating a climate conducive to constructive change 
which is beneficial for all.  

The findings suggest that using a holistic and critical approach which  
takes into account the linkages between peace, development and democracy 
may help in ending the misery which continues to wreak havoc on the lives 
of the poor people in the world, particularly under conditions of uncertainty 
characterized by the failure of neoliberalism to deal with the persistent 
economic and political problems which have been intensified by the renewal 
of the great-power rivalry and the Covid-19 pandemic. 
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 چکیده  
 و یمل سطوح در را ينابرابر و يکاریب فقر، به مربوط مسائل شدنیصنعت و يساختار راتییتغ گذر از توسعه

 مدارا، تحمل، مسالمت، صلح، بر یمبتن فرهنگ وجود مستلزم امر نیا تحقق حال، نیا با. کندیم حل یجهان
تا به    در این مقاله تالش خواهد شد . است کیدموکرات ينهیهادن يسازوکارها زین و ت،یعقالن مشارکت،

  چگونه است؟ شده لیتشک يعناصر چه از ست؟یچ محورصلح توسعه تیماه :هاي زیر پاسخ داده شودپرسش
 و ،يساالر مردم صلح، که است مبنا نیا بر پژوهش هیفرض کند؟ کمک يساالر مردم به تواند یم توسعه يالگو نیا

 تعامل در یمدن جامعه و هیسرما صاحبان دولت، که هستند محورصلح توسعه میپارادا یاصل رکن سه توسعه
 افتینقد ره با کوشدیم نگارنده.  کنند کمک يساالر مردم و  میپارادا نیا تحقق به توانندیم گریکدی با سازنده

 یافتیره چارچوب در آنها متقابل ارتباط و وندیپ و ها،مقوله نیا تیاقتصاد بازار، بر اهم يبر مبنا برالینئول جیرا
گوي توسعه دهد که ال پژوهش نشان می اصلی یافته. شود دیتاک یاسیاز منظر اقتصاد س انهیگراکل و يانتقاد ل،یبد

دولت، سرمایه یا «با سه رکن،  يمثلث جدیدکند؛ و باید  ساالري هموار  راه را براي مردمتواند  میمحور  صلح
 .دیآوجود  یند توسعه دموکراتیک بهابراي تثبیت و تحکیم فر »خصوصی، و جامعه مدنیبخش 

 
 یسمبرالینئولفقرزدائی،  ،یمدن جامعهی، دموکراسمحور،  توسعه صلح : واژگان کلیدي
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 مقدمه .1
شرقی بر هماهنگی این ابعاد  يها ینیب جهانانسان در کل داراي بدن، ذهن و روح است که در 

 ها انسانا دیگر دارد که تنها در رابطه بیی طبیعی نیازها طور بهانسان  با این حال،. شود یمتأکید 
و صلح در درون خود برسد. در جوامع  ضمن رفع آنها به تعادل تواند یم شو محیط پیرامون

 ،بودند کننده ت و اجتماع تعییننپوالنی س گفتهو به  ،که هنوز بازار و مالکیت مطرح نبود هیاول
ویشاوندي خ ی،محل ،اي هافراد در چارچوب عضویت در اجتماعات قبیل. کل بر جزء مقدم بود

ی یکردند. یک تقسیم کار ابتدا خود را برآورده می هیاولو نیازهاي  ،شدند یمتعریف  يا رهیعشو 
براي آن مجموعه  دیسف شیرو رئیس یا  ؛ین از سازماندهی سیاسی وجود داشتیو سطح پا

محصوالت تولیدي آنها  مبادلهو  ؛گرفت یم. تولید تنها براي مصرف صورت گرفت یمتصمیم 
تضاد منافعی در سطح گروه و  ،. بنابراینبودپایاپاي  صورت به متقابلشانرفع نیازهاي  براي

و باورهاي جمعی  ها ارزشو  ،آمد ینموجود  جماعت بر سر تصاحب منابع، مازاد یا رانت به
 .شد یمدر میان اعضاي گروه  دشمنیرد و فهم مانع از ت

همراه با بسط و گسترش یافتن طیف  تغییرات اجتماعی با پیشرفت در تقسیم کار،      
دولت را  پیدایشو سخت شدن خطوط در درون آن، انحالل اجتماعات و  یاجتماع يقشربند

اجتماعی موروثی که معیارهاي خودکار براي تعیین مشاغل براساس  يها رتبهدر پی داشت. 
ا و در تقسیم کار اجتماعی و تخصصی شدن کاره  پرستیژ و قدرت بودند، با پیشرفت

فزاینده  مراتب سلسلهقشربندي اجتماعی را تقویت کرد. این تخصصی شدن و ، مراتب سلسله
از باورهاي مشترك را از  رندهیدربرگ مجموعهی دولت از جامعه شد که مبناي یک یسبب جدا

انسان مدرن و غربی برخالف انسان سنتی و .  (Mangabeira Unger, 1976: 62- 63)برد یمبین 
 تنها نهمدرنیته  فرآیندتسخیر و تسلط است. انسان در  در پیتعادل و تعالی،  ياج به ،شرقی

مدرن دیگر هماهنگی بدن،  ینیب جهاندر  .شود یمبلکه ارباب تقدیر دیگران،  ،ارباب تقدیر خود
و  شدن صنعتییند اکه چگونه طی فر دهد یمپوالنی گزارش . ذهن و روح انسان مطرح نیست

و بر آن  ،شود یمنفک و مستقل مد و در قلب آن پول و بازار از جامعه ، اقتصا»تحول بزرگ«
هنجاري  جنبهاقتصاد محض با عبور از اقتصاد سیاسی که  .(Polanyi, 2001)  راند یمحکم 

. تفکیک دولت از جامعه با تفکیک اقتصاد از کند یمپیدا  ١کمی و ریاضی محض جنبهداشت، 
و روش تجربی در علم، از جمله علم اقتصاد، غالب  ییگرا اثباتو  ،شود یمهر دو همراه 

انتخاب عقالنی در چارچوب همین اقتصاد نوکالسیک از بازار سیاسی سخن  هینظر. شود یم
و مثل بازار اقتصادي  ،ندا در حوزه سیاسی نیز بازیگران دنبال نفع شخصی که این، یعنی دیگو یم

  .)12، فصل 1387یچ، و لفتدر  ،ویل(دارند.بت براي کسب حداکثر سود و قدرت و ثروت با هم رقا
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مدرن با  جامعهین و نه یی و سطح و کیفیت پایسنتی با تقسیم کار ابتدا جامعهنه  در هر حال،   
را براي همگان و در سطح  تیامننتوانستند صلح و  کی چیه ،تقسیم کار پیچیده و تخصصی

و در  ،اساسی تنها در دوران مدرن طور به ند. البته رفع نیاز و تولید ثروتسازجهانی فراهم 
و توسعه و دموکراسی در پیوند با آن در جوامع است؛ شده  ریپذ امکان يدار هیسرماچارچوب 
در  ها و ناامنی ها نااطمینانی این در حالی است که شده است. محقق داري سرمایهمدرن و 

 ها رامونیپو  ها با وجود حاشیه و ی،غنعظیم بین فقیر و  يها شکافو با وجود  ،مقیاس جهانی
گري و  افراطی ،گسترش خشونت ،و جهانی، سبب بروز جنگ يا منطقهدر سطوح ملی، 

هم به  ها دهیپداین  برعکساست.  در مقیاس جهانی شده یستیز طیمحي شدید ها تخریب
ایی است. از آنج در سطوح مختلف انجامیده ها رامونیپو  ها هیحاشگسترش فقر و نابرابري و 

با رهیافت  نوشتاراین  ی نو الزم است،بازنگري و بازسازي پارادایم توسعه با روش و رهیافتکه 
این  بررسی به» محور صلح توسعه«چارچوب الگوي در تا انتقادي درصدد است  انهیگرا کل

محور  ماهیت توسعه صلح .1سه پرسش پژوهشی در اینجا مطرح خواهند شد:  .بپردازدموضوع 
تواند به  این الگوي توسعه می چگونه .3از چه عناصري تشکیل شده است؟  .2 چیست؟

ساالري و  صلح، مردماز آنجایی که مفروض گرفته شده است که ساالري کمک کند؟  مردم
فرضیه پژوهش دهند، در  را تشکیل می محور صلح توسعهتوسعه سه رکن اصلی پارادایم 

تواند  صاحبان سرمایه و جامعه مدنی با یکدیگر میدولت، ي  تعامل سازندهشود که  استدالل می
  کمک کند.ساالري  و مردم محور صلح توسعه به تحقق

 
 انتقادي انهیگرا کلرهیافت . 2

به رابطه تنگاتنگ اقتصاد و  ،لیبرال و نئوکالسیک ،اقتصاد سیاسی فراتر از اقتصاد ارتدوکس
عینی و  طور بهاین رابطه را  ،انهیراگ اثباتي ها و وراي روش ؛پردازد یمبازار و دولت  ای استیس

که  دهد یماقتصاد سیاسی به آن امکان  هنجاري جنبه .)1398(موثقی،  کند یمبررسی هنجاري 
 ينگر ندهیآنتایج نامطلوب آن را با  و ها یینارساضمن تحلیل عینی و علمی وضعیت موجود، 

در  ییارسطواین سنت  .خشدو وضع زندگی بشر را در کل هرچه بیشتر بهبود ب ،دکنارزیابی 
و اقتصاد باید با اخالق پیوند داشته باشد.  ،اقتصاد است که ثروت باید در کنار فضیلت باشد

علم  ،در همین سنت فکري قرار دارند. علم اقتصاد ٣نسو آمارتیا ٢، آنتونی گیدنز١کارل پوالنی
 بازاري واگذار شدههم به سازوکار  دشدهیتول. توزیع ثروت استتخصیص منابع معرفی شده 

 يریگ شکلذاتی و ساختگی بازار از نظر  يها یینارسابا » دست نامرئی بازار« ،در واقعیت است.

1. Karl Polanyi 
2. Anthony Giddens 
3. Amartya Kumar Sen 
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به و توزیع  ؛کند و اُلیگوپولیستی، درست عمل نمی ،بزرگ يها شرکت ،ها مراتب سلسله ،انحصار
ت ید و تولید اهمو افزایش سو ،سود اگرچه، ضمن. در ردیگ ینم عادالنه و متوازن صورت یقین
 ،بنابراین .شود یمتبع آن جامعه منتفع  که به گیرد میمبنا قرار  ،فرد خودخواهانهنفع  ،دارند

براي تولید و به قصد تنها و تولید هم  ؛هدف نیست یشناخت روشی یجامعه در کل در فردگرا
ر مقیاس جهانی د ژهیو بهاین نگرانی  با این حال،. ردیگ یمافزایش سود و ایجاد مازاد صورت 

بشر دنبال  تیامنصلح و  ،که تولید نباید به قیمت آسیب وارد کردن به جامعه دیآ یموجود  به
 .)1398(موثقی،  شود

و است مطرح کرده  ٢»تائوي توسعه« عنوان بهرا  انهیگرا کلاین رهیافت  ١روین پیترسند
دارد که به علوم اجتماعی  شناسی در زیست یشناخت بوم، این رهیافت ریشه در تفکر سدینو یم

این . ندا و تفکر بودیستی با آن مرتبط ی،درمان روانشناسی گشتالتی،  و رواناست، سرایت کرده 
و در  ،ماتریالیستی دارد یشناس یهستدر یک » کل«رویکرد در مارکسیسم که تعهدي نسبت به 

 مثابه بهرد که جوامع را یا در دیدگاه آلتوسر انعکاس دا ،اقتصاد سیاسی انتقادي هم مطرح است
انفکاك بر ي اجتماعی ها پارسونز هم در رهیافت نظام. شده در نظر گرفت بندي ساخت يها کل

اجتماعی کلیت اغلب  حوزه در .)198 :1396پیترس، ( تاکید کردساختاري و یکپارچگی کارکردي 
و » اجتماع«و » سنت«ردن آلیزه ک با ایده ، کهم و دلتنگی براي گذشته مالزمه داردسبا رومانتیسی

رفته، و برخالف عادت عصر روشنگري در تجزیه کردن  سیاسی ازدست» وحدت«دلتنگی براي 
 براي دوباره ترکیب کردن آن چیزي که از هم گسیخته شده است تالشی ییگرا کل ،هر چیزي

دانش غربی و خرد « یکنندگ لیتکمترکیب و امتزاج یا  صورت به. برخی حتی آن را است
، تفکر توسعه به اقتصاد سیاسی دیافزا یم وي .)201،198،195: 1396یترس، پ( کنند یمارائه » رقیش

 تیمحورشده و ویژگی آن  چندپارهو دانش توسعه در عصر حاضر  ؛گردد یبرم نوزدهم سده
ي علمی تجزیه و ها این رشته دریند توسعه اکه فر يا گونه به، است تخصصی شده يها رشته

 .)203 :1396(پیترس، است  شده» اضیاتغرق در ری«

گم شده  ییگرا کلهم این عنصر  یمحلبدیل  توسعهو عملکردهاي  ها اکنون در رهیافت
 تواند ینمدیگر  ،پارادایم فراگیري وجود ندارد. یک اقتصاددان توسعه گونه چیهو است 

که یک طور همانو فرهنگ را نادیده بگیرد،  یشناس بوم، تیجنس، یشناس جامعهسیاست، 
-210 :1396 (پیترس، بگیرد اقتصاد را نادیده تواند ینمهم  یشناس جامعهدانشمند علوم سیاسی یا 

اکثر مسائلِ اکنون مطرح در توسعه مستلزم اتخاذ رهیافتی ترکیبی « :دیافزا یمپیترس  .)209
راکت ش رندهیدربرگ ،شوند یم داعیی که اکنون آغاز و ابها .. بسیاري از سیاست.هستند

1. Jan Nederveen Pieterse 
2. Tao of Development 
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ي اجتماعی و ها ي حکومتی، سازمانها مشترك نمایندگی يها تالشي مختلف، ها طرف
 ،گوهاي مربوط به توسعه رایج هستندو .. بسیاري از مفاهیم جدید که در گفت.هستند ها شرکت

انتقادي فراتر از  ییگرا کل .)210 :1396پیترس، ( »تخصصی داللت دارند يها از رشتهبر ترکیبی 
کاري، تفکیک و  ـ روشن ، علم اجتماعیِ سایهچندجانبهو  يچندبعد یازن، رهیافتمتو توسعه
 اسیمق و نیز بزرگ ی، گرایش در توسعه محلو نیز ترکیب بین ابعاد عینی و ذهنی توسعه ،تمایز

)، یمدن يها ها و انجمن (حکومت، شرکت يا شگران مختلف توسعهنبین ک ییبا تقارن و همگرا
 ).214-216: 1396 ترز،یپ(د است متعد یزمان يها چارچوب بیمحور با ترکزمان

، حس تعادل در میان انهیگرا اند از: رهیافت کل به این ترتیب عناصر تائوي توسعه عبارت
و تفاوت،  ییگرا انتقادي در ترکیب کردن کل ییگرا درمان و شفابخشی جمعی. کل دهیابعاد، ا

 انهیگرا توسعه کل. «کند ییکی و ممزوج م سازندهرا در یک عمل متعادل ها تیاین حساس
... شود یم يا ارهیانتقادي شامل مدیریت اقتصادي کالن، دموکراتیزاسیون جهانی و اخالق س

بلکه باید شامل  ،مادي گره بخورد يبه اهداف و دستاوردها یسادگ به تواند یتوسعه دیگر نم
 یشناس بلکه باید بوم ،محورانه باشد سانان تواند یابعاد غیرمادي هم بشود... (و) توسعه دیگر نم

معی یند یادگیري جافر«مثابه  به توان یو در نهایت، توسعه را م» را هم در برگیرد يا ارهیس
 ترز،یپ(، خالصه کرد »استانداردهاي قابل درك و عمل نیتر خودمدیریتی بشري مطابق با جامع

ترتیب ذهن  ي و مارکسی بهوبرهاي  دیدگاه، منشأ و خاستگاه تغییر در این بر افزون ).218: 1396
  .)1395(صافی،  و عین هستند

 
 توسعه و ارکان آن . 3
 يچندبعدو  انهیگرا کلاین است که توسعه را باید با رهیافتی  پژوهشمحوري در این  دهیا

و   انسانیندي در نظر گرفت که با ترکیب صلح، دموکراسی و توسعه، ایک پروژه و فر مثابه به
پیش از  یافتگین توسعه. توسعه و دهد یم فقر سوقاز جهل و  ییرهابشري را به سمت  عهجام

فرهنگی دارد. اگر در ذهن و نوع نگاه و  جنبهو  ،افراد است تیذهنهر چیز امري مربوط به 
ملزومات آنها  همهصورتی هولوگرافیک، صلح و دموکراسی و توسعه با  فرد به ینیب جهان

سازنده و مولدي با افراد دیگر و  رابطهامیدوار بود که وي  توان یم گاه آن، اولویت داشته باشند
با نظم و سامانی از درون خود به سمت تعامل با محیط پیرامون خود  کند،جامعه برقرار 

 زیآم مسالمتو با حل ود، با نظم هستی و اکوسیستم و نظم اجتماعی همراه شکند، حرکت 
، ملی و جهانی دنبال یمحلهمیاري را در سطوح و ه، همکاريمنازعات، در عین رقابت سازند

 د.کن
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، یعنی ذهن، بدن و روح، اتخاذ بینشی از توسعه که  وجود انسان گانه سهبا توجه به عناصر 
که در طور هماناین عناصر و ابعاد مختلف حیات بشري باشد، ضروري است.  رندهیدربرگ

 تنها، انسان و سرمایه انسانی نباید )1377 مک کنلی،(گریفین و  انسانی مطرح است توسعهادبیات 
و اقتصاد بازار مورد  يدار هیسرمادر چارچوب  يور بهرهبراي افزایش تولید و  يابزار عنوان به
و  »خود«ی توسعه که در پروژه مدرنیته نیز مطرح بود، تحقق یه باشد. هدف و معناي نهاجتو

اي اساسی و رفتن به سمت کیفیت زندگی و آزادي رفع نیازهو  دوبندهایق همهی بشر از یرها
ي ابراز ها ارزش«و رسیدن به » بقا«ي ها از عبور از ارزش و ولزلاستاینگهارت است.  افراد

 ١نیازهاي مازلو يبند طبقه. براساس (Inglehart & Wizel, 2005)  ندیگو یمسخن » وجودي
به عشق، احترام،  تواند یم نهم تنها پس از رفع نیازهاي طبیعی و فیزیولوژیک، انسا

و بعد  ،و اریک فروم ،فروید یونگ فراتر از .)1386(دیوب، معنا فکر کند ، آزادي و یشناس ییبایز
ویکتور فرانکل فراتر از آنها، به ابعاد معنوي وجود انسان، فراتر از بعد جنسی و 

را براي کتاب  معنا يوجو انسان در جستو حتی فرانکل، عنوان  ؛پردازند یم ،یشناخت ستیز
و سطوح و مراتب  ،کند یمرا مطرح » آزادي مثابه بهتوسعه «آمارتیاسن هم  کند. خود انتخاب می

آزادي را فراتر از تمرکز صرف روي درآمد یا ثروت و عبور از بقا و فقر، پیرو ارسطو، در 
شبختی و ي حقیقی و ماهوي، و خوها ی، کیفیت زندگی و آزاديی، ظرفیت و تواناییشکوفا

آزادي انسانی، فراتر از نقش ابزاري آن، تأکید  یذات تیاهمو بر  ،کند یم وجو جستسعادت 
توسعه مستلزم کنار زدن و محو منابع : «سدینو یم. او )34-35، 46-47، 86-88 :1381(سن،  ندک یم

و  ،اقتصادي اندك و ضعیف يها فرصتآزادي است: فقر و نیز استبداد،  نبوداصلی اسارت و 
یا فعالیت  تساهل نبودنیز محرومیت اجتماعی سیستماتیک، غفلت از تسهیالت عمومی و نیز 

 .)13: 1381ن، س( »ري سرکوبگها بیش از حد دولت
و اصالح  )1967ل (به قول دانیل ب »يدار هیسرماي فرهنگی ها تناقض«در واقع، براي رفع      

، باید از اصالح فرهنگی و بازنگري در يدار سرمایهي بیرونی اقتصاد بازاري و ها یینارسا
 تر یاجتماع و تر یانسان يها گونهو به  ،شروع کرد يدار هیسرماي فلسفی مدرنیته و ها بنیان
است بار دیگر عقل و  الزمعبارت دیگر،  تر آن با طبیعت رسید. به دوستانه نوع و يدار هیسرما

 رابطهو فلسفه و علم  ،فته شوندمدرنیته در نظر گر پروژهمشاهده در ترکیب با هم در 
 .، اولی را به حاشیه نراندییگرا اثباتبا هم برقرار کنند و دومی تحت تأثیر  يا سازنده

 يازهاین شیپ تیاهمیک منبع فرهنگی و بر  عنوان به »افتهی میتعم اعتماد«بورنشایر بر 
 هیسرماآن در تشکیل و ظرفیت  »افتهی میتعماعتماد « ژهیو بهاقتصادي،  تیموفق يغیراقتصاد

ي فرهنگی، ساختاري و ها اجتماعی و توجه به ویژگی هیسرمااقتصادي  تیاهماجتماعی و 

1. Abraham Maslow 
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   (xv- 5 :2005اجتماعی، تأکید دارد  هیسرماسیاسی جوامع و ظرفیت آنها در تشکیل 
(Bornschier, که ییجو و مقابله ياعتماد بی. برخالف ) تماد ، اعآورد یمبار  به )آنومیناهنجاري

مبادله و کاهش  نهیهزرا با کاهش  يور بهرههمبستگی و  ،همکاري ،شده نهینهادو  افتهی میتعم
واقع، دموکراسی تضاد منافع را کاهش  در .(Bornschier, 2005: 24-33) دهد یممنازعه افزایش 

و انعکاسی از مشروعیت یک نظم  ،کند یماشکال خشن حل منازعه را محدود  دهد، می
 .)(Bornschier, 2005: 101-106ت اساجتماعی 

که طی آن  ،دانند یمگالتونگ و اسکات هم یک جنبه اساسی دموکراسی را حکومت قانون 
 که اینو  ،رود یمپذیر ساختن حاکمان و مشروعیت حکومت باال  سطح رضایت مردم و محاسبه

بدن یا نیروي  ياج بهکار گرفتن ذهن یا مغز  و به ،منازعه زیآم مسالمتگوهر دموکراسی حل 
نوع دموکراسی را از هم تفکیک  آنها سه. (Galtung & Scott, 2008: 16- 19)  ، استعضالنی

ـ اجماع.  وگو گفت، مبتنی بر مذاکره ـ مصالحه، و مبتنی بر يریگ يرأ: مبتنی بر بحث ـ کنند یم
. شود یموع شر سطوح و مراتب دموکراسی هم از خانواده تا مدرسه، محیط کار، کشور و دنیا

 .شودو باید رضایت مردم حاصل  ،دموکراسی حقیقی در اصل درونی و اخالقی است
ی، بخشی یغا جهینت عنوان بهبودند، که خود » خشونت نبود«صلح مبتنی بر  يها جنبش

بنا به استدالل گالتونگ و  .(Galtung & Scott, 2008: 20-23) دموکراسی استاز  ریناپذ ییجدا
حقوق اساسی  بشر وسیاسی باید نیازهاي اساسی  يبند شکلیک  عنوان بهی اسکات، دموکراس

 هیی که در چهار حوزها قدرتیعنی  ؛تأمین کند ها پذیرترینآسیب ژهیو به بشر را براي همه،
، قدرت اقتصادي هویج، قدرت نظامی چماق و يریگ میتصمتوزیع نابرابر قدرت سیاسی 

و نیازهاي اساسی آنها باید  ،ین قرار دارندیطح پاقدرت فرهنگی، اخالقی و ترغیب، در س
یند سیاسی اخشونت در فر نبود به معنیتأمین شود که با کرامت زندگی کنند. صلح  يا گونه به

سه رهیافت  راهنشده از  و دگرگون نشده حل منازعهي خشونت در ها و درك ریشه
. حقوق بشر، جزء الینفک ) استوگو گفتمبارزه تنها با رأي دادن، مذاکره و ( بار غیرخشونت
 ژهیو بهاست.  ساالر و نیز دیکتاتوري یکه ،درصد 51دیکتاتوري  کننده حیتصحدموکراسی، 

 از راهبر مبناي اجماع  ها ـ اجماع به معناي آن است که تصمیم وگو گفتدموکراسی مبتنی بر 
اتر از بحث ـ فرو ، ردیگ یمصورت کالمی حاکمان و مردم (همه) و با مشارکت  وگو گفت

ساالري یا  در یکه .(Galtung & Scott, 2008: 23-28)است  توسط اکثریت يریگ يرأ
آن حکومت  جهینتکه  ،کنند یمهاي یک نفر یا چند نفر را بر مردم تحمیل  ها ایده الیگارشی

جمعی  ارادهخود را  ارادهتا  شوند یمهاي اقتدارگرا بسیج  بدون رضایت مردم است. دستگاه
 ,Galtung & Scott( یات فردي شوندلو مانع تج دهند،هاي جمعی را سازمان  جلوه ،دسازن

2008: 39(. 
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تأمین نیازهاي  مثابه به، توسعه يا ندهیفزانحو  هم به دانسانی ملل متح توسعهي ها در گزارش
و تأمین  ها انسانانتخاب  دامنهبراي بشر، گسترش  یتیامناساسی بشر، رفع انواع تهدیدهاي 

 دهیفا - نهیهز دیبا داریتوسعه پا ياستگذاریس . در)1398، موثقی( استقوق بشر تعریف شده ح
و عدالت در همه موارد در نظر  يد، و اصول برابرنشو یمختلف بررس يها ها و برنامه طرح

 ،نویسد هینز می جفري .)United Nations Development Program, 2020: 220گرفته شوند (
و رفاه نسبی شهروندان است، و  تیامنانسانی معطوف به ثبات،  توسعهو اقتصاد  از نظر سیاسی

سواد، آموزش، روابط اجتماعی و کیفیت زندگی ارتباط دارد، و از نظر  از نظر اجتماعی با
وجدان، آگاهی اخالقی، و اراده و ظرفیت عمل مطابق با دانش  توسعه رندهیدربرگاخالقی 

در . ، استشود یمحق و درست ارزیابی و قضاوت  آنچه فرهنگی و اجتماعی در مورد
، و از نظر شود یمکشورهاي در حال توسعه با ابعاد مذهبی و معنوي حیات همخوان 

و شادي  مهمدر روابط  تیموفقانسانی با بهداشت ذهن، عزت نفس،  توسعه، یشناخت روان
  .(Haynes, 2008: 190) دارد سروکار

در جوامعی که  کند یمتوسعه و دموکراسی، اینگلهارت استدالل در مورد ارتباط تنگاتنگ  
در جوامع داراي  اما ،، زمینه براي دموکراسی نامساعد استاند شدهبقا متوقف  يها ارزشدر 

اقتصادي  توسعهدر اینجا این  .وجودي زمینه براي دموکراسی مساعد است زاري ابها ارزش
تغییر ساختار  -1ند: ا براي دموکراسی مناسب که ،شود یم است که به دو نوع تغییر منجر

 يها شبکه، رشد يا حرفهي ها اجتماعی که موجب گسترش شهرنشینی، آموزش، تخصص
بین  تساهلتغییرات فرهنگی با گسترش اعتماد بین اشخاص و  -2سازمانی، عدالت درآمدي؛ 

. اعتماد، صبر، کند یموجودي، که به ثبات دموکراسی کمک  زاري پسا مادي و ابها آنها و ارزش
 و(هریسون  ی دارندصت خایي گروهی در بعد حیاتی / ابراز وجودي اهمها رفاه و ارزش

 .)182-201 :1383هانتینگتون، 
 
 فرهنگ صلح و مسالمت . 4

انداز جامعه مطلوب تعریف شده است.  ها یا چشم هاي سیاسی، آرمان آرمان عنوان بهصلح 
. (Olivius & Åkebo, 2021) اف توسعه پایدار باید بررسی شودزنجیره ارتباطی بین صلح و اهد

و  کننده تسهیل هي بیرونی جنبها و محرکه ،شود یمخشونت از درون انسان شروع  نبودصلح و 
و در تکامل نفسانی و عقالنی خود کند، عقل ابزاري عبور  وثانوي دارند. اگر انسان از غریزه 

افقی با دیگران قرار  رابطهدر  گاه آنرسیده باشد، به عقل فلسفی و عشق نسبت به جهان 
که انسان  . زمانیکند یمو برابري همگان در مقابل قانون و دموکراسی دوام و قوام پیدا  ،ردیگ یم

ساز بیرون آمده و خودش را پیدا  و از خود بیگانه ،ت و موانع ذهنیباز قید و اسارت انواع 
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 بیند، میدیگران را  ید،نده با خداي خود، از خود بیرون آمولد و ساز رابطهدر  سپس ،کرده باشد
 که در ادبیات نوسازي مطرح است 1همدلی هواژ .خواهد بودو براي همه ارزش و احترام قائل 

در آن صورت است. که هستند،  طور آنهمین درك و پذیرش دیگران،  ر، ناظر ب)1391(موثقی، 
. شود یمو زمینه براي تساهل و صلح فراهم  ،ماند ینمبراي خشونت و منازعه باقی  ییجادیگر 

ي بیرونی، اجتماعی و ساختاري هم در ایجاد این فضاي صلح و ها البته عوامل و محرکه
دارند. اگر بستر و ساختار اجتماعی نیازها و  یمهمی نقش یجو یا خشونت و منازعه ،مسالمت

و  ،قانونی بی ،غارتگري ،دزدي ،وغدر، نظمیبی ،و هرج و مرج ،کمبودهاي فرد را برطرف نکند
 ،سیاسی باشد یسامان یب جامعه و کشور دچار فقر و بیکاري و ؛حاکم باشد يهابز وضع طبیعی

حکومت قانون و دموکراسی جریان نداشته باشد، یعنی در حالتی که دولت  ،علم، و عقل
در آن صورت ، است مدنی شکل نگرفته جامعهو  ،ورشکسته است ، ومداناکار ،فاسد ،ضعیف

در بعد  ،بینند. بنابراین و کارآفرینی آسیب می يگذار هیسرماکار و تولید و انباشت سرمایه و 
ی و یخردگرا وند،فراتر ر انهیگرا اثباتابزاري و  جنبهعقل و علم از که فرهنگی ضرورت دارد 

سان شرقی ان ،و تعمیم یابدشود ترویج  طور مستمر بهکیفیت و حقیقت،  ،براي معنا وجو جست
ط لفردي با نگاه تسخیر و تسود و انسان غربی هم در خ، از نفی خود به اثبات خود برسد

و  ،و هر دو به بسط خود و عشق به دیگري بپردازند ،نسبت به دیگران و طبیعت متوقف نشود
حکومت ، مسالمتبه صلح و  ،خشونت و خصومت يجا به، یالملل نیبدر روابط اجتماعی و 

 برسند. یالملل نیبکراسی در سطح قانون و دمو
 

 در سیاست خارجی یطلب صلح. 4.1
و دنیاي اسالم  ،دیشیاند یماز جمله متفکرانی بود که به همزیستی ادیان و ملل  ٢محمد آرگون
 همهاندیشه از  يآزادسازبدون «که بود . وي بر این باور کرد یمدعوت  وگو گفتو غرب را به 

هریک از ادیان علیه رقبایش، ی و خودادعای ،خودساخته اتیت الهتصوراو  ها ، جزمیتها نظریه
موجود در مجموعه متون اصلی ادیان  امبرانهیپگفتمان  در زمینهفراهم کردن زمینه تحقیق جدید 

غربی نیز با همین  هبرجست اندیشمندان. )37-38 :1397(آرگون،  »امکان ندارد گانه سهتوحیدي 
 طور به .کنند یمصلح وهمزیستی دعوت  یی،آشنا ،ا به آشتیدنیاي اسالم و غرب ر ،رویکرد

کتاب  ،پیرو تالش اوباما براي بازسازي روابط آمریکا با جهان اسالم )1396( ٣اسپوزیتو ،مثال
و  هیدوسو رابطهبه  )1398( ت و توسعهیصلح، امنکتاب نگارنده نیز در  .را نوشت اسالم ندهیآ

فضاي صلح و مسالمت کمک زیادي به کند که  بیان میو است، متقابل صلح و توسعه پرداخته 

1. Empathy 
2. Mohamad Argon 
3. Esposito 
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 ،افته که فقری توسعه جامعهمتقابل نیز، در یک  طور بهو  ؛کند یمانباشت سرمایه و تولید ثروت 
و  شوند، می  تیتثبی و دموکراسی بیشتر یخردگرا ،مسالمت ،نیاز و کمبودها برطرف شده، صلح

و تالش و  ،و امکانات باید براي همه فراهم باشد اه فرصت«، بر این افزون .ابندی یمتحکیم 
طبقاتی و ایدئولوژیک در سطوح ملی،  ،ي اجتماعیها کردن شکاف رکنش آگاهانه براي پ

 ،ها و اثبات خود با نفی دیگري همراه نباشد. دولت ،صورت گیرد یالملل نیبو  يا منطقه
، همگی مسئولیت ایجاد ها ثل شرکتنیروهاي بازار م، مدنی جهانی جامعهی، الملل نیبنهادهاي 

 تیامنو ملل در صلح و  ها انسان همهو استقرار روابط و مناسباتی انسانی را دارند، تا در پی آن 
 . )283-284 :1397آرگون، ( »زندگی کنند

عریف شود. منطق توسعه، ت برد –برد  رابطهمنافع ملی باید در پیوند با منافع سایر ملل در    
مدار آن باشند. سیاست  داخلی و خارجی هر دو باید در يها استیسشت است که منطق انبا
دنیاي  ژهیو بهآمیز با دنیا،  سیاست داخلی است. برقراري صلح و روابط مسالمت ادامه ،خارجی

ي ها انتقال فناوري و دیگر نهاده ،خارجی هپیشرفته و غربی، شرایط و فضا را براي جلب سرمای
با همکاري دولت و بخش  ،در داخل شدن صنعتیو  يا هیسرماکاالهاي ضروري براي تولید 

اگر کشوري در حالت جنگ سرد و  با این حال، .کند یمخصوصی و نخبگان صنعتی فراهم 
ی و یي اروپاها مشخص قدرت طور بهو  ،تنش و مخاصمه و منازعه با مراکز راهبردي جهان

و مزیت نسبی  ،در اقتصاد جهانی قدرت دارندنحو ساختاري  مریکا باشد که بها متحدهایاالت 
بخش زیادي از منابع مالی و  شود یمناتو دارند، ناگزیر  به کمک ژهیو بهنظامی،  حوزهی در یباال

تسلیحاتی اختصاص دهد. در دوران  مسابقهنظامی و  ،امور امنیتی امکانات داخلی خود را به
جنگ بستگی  آمادهي پیشرفته و ارتش ها حملی دیگر تنها به داشتن سال تیامنپسا جنگ سرد، 

. )1398، موثقی( دارد یبستگ  همبلکه به رضایت مردم و مشروعیت نظام سیاسی در داخل  ،ندارد
و  ،تولیدي و توسعه در داخل، اعالم صلح به دنیا يها تیظرفتحقق و افزایش  بنابراین، براي

با رعایت هنجارها و موازین تنش و منازعه با مراکز راهبردي جهان،  يحداکثر کاهش
کاالهاي  عرضهخواه با  است. دولت توسعه الزم، الملل نیبو حقوق  یالملل نیب شده رفتهیپذ

 یزن چانهاستحکام داخلی و اقتدار ملی، قدرت  ،ثبات ،و در نتیجه، افزایش مشروعیت يا توسعه
با دنیا و دیپلماسی قوي،  و با تعامل سازنده ،کند یمو جهانی پیدا  يا منطقهی در سطوح یباال

 ناعادالنهقادر به حل و رفع شکاف شمال و جنوب و تغییر تدریجی نظام سیاسی ـ اقتصادي 
 .)1398موثقی، ( خواهد بود يا منطقهو اتحادهاي  ها برقراري ائتالف راهاز  ژهیو به، یالملل نیب
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 کیدموکرات استیس و استی. س5
گري، درصدد  و برخالف نظامی ؛آشتی و اجماع است سیاست در اصل به معناي رفتن به سمت

ی یا جهانی است. سیاست دموکراتیک هم در همین لحل منازعه و تجمیع منافع در چارچوب م
و توزیع ، کاربرد صحیح قدرت در چارچوب قانون ،آمیز منازعات به حل معناي مسالمت زمینه

گالتونگ  .هدف تأمین رضایت مردم استرقابت آزاد و عادالنه با  راهآن از  ییجا هجابقدرت و 
 يتوانمندسازکه دموکراسی، حتی فراتر از انتخابات آزاد، به معناي  کنند یمو اسکات استدالل 

 :(Galtung & Scott, 2008: 48)دارد  همه و سهیم شدن همگان در قدرت است که چهار رکن
خابات منظم، حکومت ، که مستلزم انت»سازي مشتركتصمیم«، به معناي قدرت سیاسی .1

 نبودریت با تضمین حقوق اقلیت، وجود فرهنگ دیالوگ براي حل مسئله و منازعه، فرهنگ اکث
مدنی بانشاط مستقل از دولت و سرمایه، است؛  جامعهخشونت براي بیان و تحمل اعتراض، و 

، با حق و تعهد سهیم شدن در تولید »سهیم شدن در ثروت«، به معناي قدرت اقتصادي .2
سهیم شدن «، به معناي قدرت نظامی .3نیازهاي اساسی براي همه؛  شده نیتضمارزش و تأمین 

 خشونت؛ نبود، با به حداقل رساندن ابزار و استفاده از اجبار و به حداکثر رساندن »در اجبار
احساس در خانه ق ، با ح»سهیم شدن در فرهنگ ـ اطالعات«، به معناي قدرت فرهنگی .4

 فقط نهخود فرد، حق حکومت شدن از نوع خاص خودشان  ژهیورهنگی به زبان بودن از نظر ف
دموکراسی ها.  ها و درگیر شدن در دیالوگ با اکثریت، وظیفه یا تعهد به احترام به دیگر فرهنگ

 (Galtung  اجتماعی است توسعه ریناپذ ییجداسیاسی، و بخشی  توسعه ریناپذ ییجدابخشی 

& Scott, 2008: 66 (. 
 
 توسعه و سیاست توسعه  .6

 ییشکوفا«بعد فردي و خُرد، به معناي  در توسعه. گرندیکدیو توسعه مقوم  یدموکراسصلح، 
و کالن به معناي تحقق و افزایش ظرفیت تولیدي جامعه  ،و در بعد اجتماعی ،»گل وجود انسان

همه مردم، از گذر است که بیشترین میزان ثروت براي بیشترین تعداد افراد، یعنی  يا گونه به
و همگان به سطح  ،دیگر فقر و نیاز و کمبود وجود نداشته باشد ، تا، فراهم شودشدن صنعتی

و  ،کند یمسه معیار براي توسعه ارائه  ١. دادلی سیرز)1398، موثقی( برسندطبقه متوسط و باالتر 
و در  ؛افته استی توسعه ،که در آن فقر، بیکاري و نابرابري نباشد يا جامعهمعتقد است، هر 

مرکز محتواي هنجاري توسعه این نکته قرار دارد که توسعه باید شرایط ضروري براي هدفی 
د؛ این شرایط کنرا فراهم  »ت انسانییق پتانسیل شخصقتح«عام و همگانی، یعنی فتنی پذیر

داشتن یک شغل  .2 از همه غذا؛ پیشی خرید ضروریات فیزیکی و یتوانا .1 از: اند عبارت

1. Dudley Seers 
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درآمد (که نابرابري  عادالنهتوزیع  .3 اشتغال توأم با پرداخت)؛تنها نه  و (نوعی فعالیت مفید،
 )؛رساند یمي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را ها فقر مطلق بلکه نابرابري تنها نهچشمگیر در آن، 

 یند سیاسی (دموکراسی)؛امشارکت در فر .5 و کافی (سواد)؛مناسب  یسطوح آموزش .4
نفس که  عزتفرد آزاد و داراي  .)148: 1398(موثقی،  مستقل است واقع در تی که لق به ملتع .6

 تیخالق ،انباشت ،انداز پس ،تولید ،و به کار ،به صلح و همدلی گرایش دارد ،گرفتار فقر نیست
محور است. در سطح اجتماعی، بینش  صلح توسعه، رکن اساسی دهد یم تیاهمو نوآوري 

 ،تولید ،وکار کسبامعه در پیوند باهم و در چارچوبی دموکراتیک، فضاي نخبگان و افراد ج
فعالیت بخش  راهبا صلح و نظم بهبود بخشیده و از  ،و انباشت سرمایه را ي،گذار هیسرما

 . بخشند یمیعنی توسعه را تحقق  شدن صنعتیخصوصی و کارآفرینان، 
و  بند،یا ییرهانیاز و کمبودها  ،ز فقرا توانند یمجامعه و کشور  شدن صنعتی بادر واقع، تنها 

وجود یک دولت  شدن صنعتی ایتوسعه اما براي تحقق ، ي ایجاد کنندددرآمد و رفاه ما ،ثروت
 ی، حت١ویچ لفت یا خودکامه و رانتی، ضروري است. به قول پدرساالر، نه دولتی خواه توسعه
است،  کننده ست که تعییناز دموکراسی و حکمرانی خوب، این سیاست و نوع دولت ا فراتر

یا بهبود آموزش  »ينهادساز«یک دستگاه اداري و اجراییِ مستقل و شایسته تنها محصول «چون 
نوعی از دولت نشود که  پیدایشاگر سیاست موجب «، و »است استیس نیست، بلکه محصول

ر آن و حمایت کند، د ،و مستقل براي حکمرانی را ایجاد، حفظ ،مؤثر ،بتواند ظرفیت کارا
. منظور از )136 :1387ویچ،  لفت( »مثبتی در کار نخواهد بود يا توسعهپیامدهاي  گونه چیهصورت 

 يا توسعه ارادهدولتی است که نخبگان سیاسی و بوروکراتیک آن عزم و «، خواه توسعه دولت
 ؛»دارند يا توسعهتعیین، تعقیب و اجراي اهداف  ،و ظرفیت مستقل براي تعریف، حقیقی ،اصیل
بحث و مجادله «و  ،سیاسی است يا مسئلهبلکه  ،مدیریتی نیست مسئلهتوسعه، تنها  مسئله
شکال نهادي او منافع دگرگونی،  ها اقتصادي، توزیع هزینه توسعه يریگ جهتو  تیماه هدربار

 همه«و  ؛»است قدرت همناسب دولت براي این کار، بحث و مجادله دربار صهیخصحکومت و 
هستند: منازعه، مذاکره و  استیس يمحور هستهقاطع و اساسی بیانگر  طور بهروندهاي توسعه 

 .)137 :1387 چ،یو فتل( »توزیع آنهمکاري بر سر استفاده از منابع، و تولید و 
خواهد  ییها بازندهو  ها توسعه مستلزم دگرگونی ساختاري در نظام اجتماعی است که برنده   

و مدیریت  ،شکل بگیرد ها و منازعاتی از طرف بازنده اه داشت. به همین دلیل ممکن است تنش
است. کشورهاي آسیاي شرقی این منازعات را با  الزماین منازعات براي تداوم تغییرات 

دموکراتیک مدیریت  سوسیال يا وهیشرویکردي اقتدارگرایانه و کشورهاي اسکاندیناوي به 
حال گذار نقش دولت در تغییرات و  از این نظر، در کشورهاي در .(Chang, 2004) اند کرده

1. Adrian Leftwich 
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ي لیبرال (سیاسی ـ ها به نظریه توان ینممدت  و در کوتاه ،است تیبااهمپررنگ و  ها نوسازي
 دهیاو  ،دولت نباید در اقتصاد دخالت کند ها براساس این نظریه زیرا ،اقتصادي) تکیه کرد
ه بخش خصوصی و . اما در شرایطی کشود یمپیشنهاد  »پاسدار شب«دولت حداقل یا 

ت ترتیبات نهادي دم بورژوازي ملی ضعیف است، براساس مدل آلمان و ژاپن، دولت در کوتاه
 یخوب بهکه انباشت سرمایه توسط دولت و بخش خصوصی هر دو  کند یمفراهم  يا گونه بهرا 

ي حمایتی و راهبرد ها ، دولت با سیاست١و مطابق با دیدگاه فردریک لیست انجام شود،
با تقویت رقابت و بخش  جیتدر بهو  ،کند یمینی واردات از صنایع نوپا حمایت جایگز

و  ها و کاپیتالیستی در داخل، حمایت ،ی در چارچوب اقتصاد بازارلخصوصی و بورژوازي م
 .)1065-1083 :1396 (موثقی، شود یمصادراتی پررنگ  يریگ جهتو  یابد، مینقش دولت کاهش 

مطرح  یینهادگراو  ،ترکیبی از ناسیونالیسم ـ مرکانتیلسیمتی، و رقاب خواه توسعهدر دولت 
از جمله در قالب  آن،نقش و کارکرد با وجود تغییر هستند که حتی در عصر جهانی شدن، 

 .)1395(موثقی،  دهد یمهدایتی و نظارتی خود را ادامه  ،کننده ، نقش تنظیمییگرا منطقه
 
 مدنی جامعهدولت، سرمایه و . 7

صلح و دموکراسی در داخل کشورها و در سطح جهان، بهبود کیفیت زندگی و  براي تحقق
که  داري سرمایهپیشا جامعهمتوسط و عبور از خط فقر ضروري است. در  طبقهتقویت 

به مند  نحوي نظام به ها منابع، مازادها و رانتاقدام به اختصاص دادن ي غیرمولد حاکم ها گروه
 ،فقر ؛ردیگ ینمتولیدي و صنعتی صورت  يگذار هیسرما ،و انباشت سرمایه کنند، یمخود 

و  ؛و دموکراسی برقرار شود تیامن ،ثبات ،که صلح شود یمشکاف طبقاتی و فساد مانع از آن 
. در شود یم ریزناپذیگر ،شده اکثریت فقیر و به حاشیه رانده از سوي ژهیو به ،تنش و منازعه
 گونه نیاکه در تاریخ اروپا نیز طور همان، ابدی یماولویت  شدن صنعتیتوسعه و  ،چنین شرایطی

ق قدر آنجا تح يدار هیسرماو توسعه در چارچوب  شدن صنعتی ادامهو دموکراسی در  ،بود
یافت. گذار از اقتصاد راکد و غیرمولد در قالب فئودالیسم به اقتصادي پویا و بالنده که در آن 

 راه، از ردیگ یمصورت  يدار هیسرمارچوب در چا شدن صنعتیو  ،تولید ثروت ،انباشت سرمایه
که مارکس خود در طور همانشد،  ریپذ امکاني مرکانتیلیستی ها دولت مطلقه و به کمک سیاست

 :1390(میلر،  انتقالی مرکانتیلیستی اشاره دارد مرحلهبه یک  يدار هیسرمااز فئودالیسم به  گذار

و  ،ها دالل، نظامیان، داران نیزمنفوذ  یرزکه  ،. عبور از حکومت ضعیف، فاسد و خودکامه)267
آن به  ادامهو در  ،خواه توسعه ،مستقل ،غیرمولد است، به حکومتی قوي، ملی خوار رانتعناصر 

ي ها دموکراسی و حکمرانی خوب، مستلزم حذف و کنار زدن این گروه ،حکومت قانون

1. Friedrich List 
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 شدنی تدار یکپارچه انجامسیاست و دولت با مرکزیت و اق راهغیرمولد حاکم است که تنها از 
مدنی باید هر کدام در یک تقسیم  جامعهاست. در واقع، در اینجا سه رکن دولت، سرمایه و 

مولد و مکمل هم قرار گیرند که  ،همپوشان رابطهکار تخصصی و اجتماعی مناسب در یک 
وسعه قدرت و ثروت، از منظر اقتصاد سیاسی و اقتصاد ت رابطهتنظیم این رابطه، از جمله 

 است. ریپذ امکان
و از نظم مبتنی بر است، نظم اجتماعی در تاریخ تکامل بشر همواره مطرح بوده  مسئله

و در نهایت نظم  ،قواعد عرفی تا نظم مبتنی بر قانون بوروکراتیک یا تنظیمی توسط حکومت
صی، صمبتنی بر قانون اساسی سیر کرده است. در روند تغییرات اجتماعی و بسط تقسیم کار تخ

حوزه  عمومی از ی حوزهیی دولت از جامعه، جدایی جدایدر جوامع مدرن و لیبرال اروپا
 عنوان بهجامعه  يریگ شکل دهیابین دولت و جامعه،  هبر تنظیم رابط افزونخصوصی را رقم زد. 

بشر مطرح شد. این دولت هم محصول جامعه است و هم باید متمایز از هر گروه  ارادهمخلوق 
اداره باید از  تنها نهنظامی از سلطه و وابستگی باشد.  ،مراتبی از قدرت در سلسلهاجتماعی 

تضمین شود، بلکه داوري هم باید از اداره جدا باشد تا  1قانونگذاري جدا باشد تا عمومیت
 . شودتضمین  2شکلی یکسانی و یک

ی یا یي تقنینی، اجرادر واقع، تفکیک و تمایز بین دولت و جامعه با یک تفکیک و تمایز بین قوا
. در دولت لیبرال، مجموعه شود یمی یا داوري در درون خود دولت تکمیل یاداري، قضا

 یخوب بهاز هنجارهاي حقوقی، نظامی از نهادهاي حقوقی تخصصی، یک سنت  يا جداگانه
ي خاص خود ها آل ق و ایدهیحقوقی با نگرش، عال حرفهحقوقی، و یک  آموزه شده فیتعر

و در کاربرد خود به  باشد، بشري باید عمومیت داشته موضوعه. قانون مدون و وجود دارد
و آنها را  کند یم. عمومیت قانون، برابري رسمی شهروندان را برقرار شود یکسان اعمال و اجرا

مدار دارد. این نظم حقوقی و قانونمی حکومت در امان نگه دلبخواهانهاز قیمومیت و سرپرستی 
 .(Mangabeira Unger, 1976: Ch. 2)  دباش یاجتماعتعادل نظم و سامان  چرخهقرار است 

کالمی یا  هاي دیدگاه .1نظم اجتماعی عبارت بودند از:  عمده هینظرپیش از هیوم سه    
گرچه او ا ،دولت (هابز رحمانه یباجبار  .3رضایت یا توافق قراردادي (الك)؛  .2الهیاتی؛ 

با نقش یک  ،بین حکومت و مردم دوجانبهپیمان  هینظرهیوم  .)ستاقرارداد هم  پرداز هینظر
 .(Hardin, 2006: 289- 311) کند یمقدرت حکومت را مطرح  محدودکنندهقانون اساسی 

که بتواند بین آزادي فردي یا نفع شخصی و انسجام  شود یمموفق به حل بحران نظم  يا جامعه
ه برقرار کند. دو برداشت از جامعه لیبرال اجتماعی و اجماع یا منافع عمومی آشتی و مصالح

1. Generality 
2. Uniformity 
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که اهداف متعارضی دارند که  داند یممدرن وجود دارد. یک برداشت جامعه را تجمع افراد 
ساختار  ا. برداشت دوم جامعه رشود یمامنیت و آزادي آنها توسط حکومت قانون تضمین 

، پنهان، نه آشکار، از که خصوصیت واقعی آن ندیب یممشخص طبقاتی  طور بهگروهی، و  هسلط
به آن  متفسیر دو اما ،بخشد یمایدئولوژي غالب است. تفسیر نخست، آگاهی را تجسم  راه
وجود داشته باشد که قائل به تعامل بین باور و  تواند یمه است. برداشت دیگري هم جتو بی

  .(Mangabeira Unger, 1976: 262-266) تتجربه، بین آگاهی و سازمان اس
، افراد جامعه را در یک يهابز زیاجبارآماساسی موفق، بدون نیاز به اجرا و اعمال قوانین 

نباشد  سریمی که این همکاري یها در زمینه اما ،کنند یمسطح حداقلی از نظم اجتماعی هماهنگ 
 تنها باشد، دموکراسی و سیاست دموکراتیک ها یدشمنبار و  و جامعه دچار اختالفات خشونت

ي ها بر سر بدیل ها تضادهاي سطحی است که بحث يظاهر یطحس جلوهپوسته و 
، دموکراسی رو نیازا. ردیگ یمسیاستگذاري در چارچوب وسیع توافق اساسی صورت 

 يها گروهعمیق بین  دتضا تواند ینم اما ،کند یمسیاسی را مدیریت  منازعه پوسته مدار قانون
با  ،محوري دموکراسی نمایندگی سئلهمدشمن هستند، مدیریت نماید.  يها مخالفبزرگ را که 

گفته . به (Hardin, 2006: 302-303)د عدالت توزیعی ارتباط دار هینظر يمحور مسئله
سیاست تغییرات اقتصادي رادیکال است که در مقاطع  ندرت بهویچ، سیاست دموکراتیک  فتل

یت دچار دموکراسی در جوامع به غا«سخت ضروري هستند، و  يا توسعهیندهاي اکلیدي فر
درآمد، طبقه، قومیت، مذهب یا فرهنگ،  واسطه بهو شکاف  يبند دستهو گرفتار  يبند قطب

و  ؛کنند یمي اجتماعی را تشدید ها ي اقتصادي عمیق که نابرابريها و بحران ؛»نامحتمل است
در جهان سوم برخالف جهان صنعتی، حاد و شدید هم هستند، سبب که  ها این نابرابري

 :سدینو یمدیگر  ییجاویچ در  لفت .)316-317 :1398(موثقی،  شوند یمسی شکست دموکرا
بندي و هاي رقابتی در جوامع فقیر، نابرابر و دچار تقسیم تعامل بازارهاي آزاد و دموکراسی«

ثباتی را رها خواهد کرد، که در ترکیب با هم رشد اقتصادي و تفرقه، متغیرهاي به غایت بی
 سرعت بههاي اقتصادي لیبرال  اگر سیاست زیرایف خواهد کرد. دموکراسی هر دو را تضع

مورد تبلیغ خود را فراهم نکند، بازندگان از فضاي دموکراتیک جدید براي اعمال  ن درما
و فشار آوردن براي جبران خسارت استفاده خواهند  ،خشونت و انفجار درونی در سیاست

 اعتصاب، به باعتراض آنها شدت یافته و ، اشود یمتر  ت عمیققکرد. هر قدر که سختی و مش
گسترش پیدا خواهد کرد. همانند گذشته، آنها خواستار اقدام دولت  زتریآم خشونتهاي  کنش

د شد. در جوامعی که اجماع نبراي انجام بازتوزیع مؤثرتر درآمد، ثروت و فرصت، خواه
هاي مشابه و یکسان  روش، شاید با يا منطقههاي قومی، مذهبی یا  سکوالر وجود ندارد، گروه

هاي  سازشفرسایی قرار خواهد گرفت، و  فشار طاقت در یند دموکراتیک،ارفتار کنند. قواعد فر
سازگاري هم بتوانند با  که آنبیش از  آنها زیرامتعارض ناممکن خواهد شد،  نفعان ذيبین  الزم
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انتخابات، ناگزیر  برندگان قطعی} به این ترتیب{ .هستند داشته باشند، از هم جدا و دور
 گانهیب خود ازکامل  طور بهیا مخالفان را  ،و مأیوس کنند خشنودحامیان خود را نا ،خواهند شد

ها نتایج  ثباتی ایجاد خواهد کرد. از سوي دیگر، ائتالف ند. هر کدام از اینها بیسازو دور 
صمیمات و ت ،خواهد داد کاهشحد و سطح وجه مشترك  نیتر نییپاسیاستگذاري را به 

آن  در پیو  ،اجماع رواج خواهد یافت يجا بهد شد. نارضایتی ندشوار، اتخاذ نخواه يا توسعه
ثباتی فزاینده و رو به گسترش، رخ خواهد داد که خود موجب خروج  هاي مدنی و بی آشوب
هاي متالطم و  ور شدن به دموکراسی ها براي حمله نظامیان از پادگان نانهیخشمگو  دوباره

  .)320: 1398 ،یموثق( »شود یم "توسعه"به نام  "نظم"و تحمیل الگوي قدیمی از سرکش 
قالب هستند که چنانچه دولت بتواند در  »سرمایه و دولت ،کار«سه رکن اصلی توسعه، 

آن، آنها را  يجا و به شود، هیسرما صاحبان و کار يروین نیب تضاد از مانع سمیکورپورات ینوع
 با مطابق ای یشرق يایآس يو همراه کند، چه مطابق با الگو هدد یآشت با هم دیتول ندیادر فر
 و يهمکار امکان صورت آن در ،يناویاسکاند يکشورها یاجتماع سمیکورپورات يالگو

 نیو مصالحه طرف یشدن و کسب درآمد با تراضیصنعت و ثروت دیتول يراستا در یهمبستگ
، موکول يا توسعهبر این ارکان توسعه و مثلث  مدنی جامعهدموکراتیک  . نظارتدیآ یوجود مبه

با کارکرد درست و  جیتدر بهو باید  ،ي اجتماعی استها گروه نبود افتهی سازمانبه قوي و 
متوسط و کارآفرین و بورژوازي  طبقهو  یرد،، جامعه مدنی شکل گگانه سههماهنگ آن ارکان 

به  ییتنها بهال شود. اگر دولت ملی با فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد بازار و رقابتی فع
یند تولید، در غیاب نظارت جامعه انمایندگی از جامعه ناظر هماهنگی کار و سرمایه در فر

 عادالنهبا ویژگی توزیع  يا توسعهمدت و درازمدت از مسیر  مدنی، باشد، ممکن است در میان
 يریگ شکللوگیري از ، خارج شود. براي جدشدهیتولسهم هریک از این عوامل تولید از ثروت 

و  ها فعالیت آزاد احزاب سیاسی، رسانه جیتدر بهو فساد،  ییجو انحصار و رانت هرگونه
 .شود یمضروري  ها نهادهاي مدنی براي نظارت بر حسن عملکرد دولت و صاحبان سرمایه

 اما ،است ریپذ امکانو مستقل  ،دولت تنها به کمک سرمایه و بخش خصوصی قوي نظارت
نظارت قرار داد.  زیر توان یمو نیروهاي بازار را هم تنها به کمک دولت   بان سرمایهخود صاح

هر دوي آنها، یعنی دولت و سرمایه، یا دولت و بخش خصوصی، را هم تنها به کمک یک 
 يا توسعهدر مدار منافع ملی و اهداف  توان یممدنی قوي و با نظارت دموکراتیک مردم  جامعه

دولت، سرمایه یا بخش «با سه رکن،  يد. به این ترتیب، مثلث جدیدکر نظارتو  ،قرار داد
 .دیآ یموجود  دموکراتیک به توسعهیند ابراي تثبیت و تحکیم فر »مدنی جامعهخصوصی، و 
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که در شکل کورپورات  ١)دموکراسی کورپورات( ساالري شرکتی مردم در واقع، در تعبیر
و امکان  ،شود یمکیت و مدیریت گسسته خصوصی، پیوند بین مال يها شرکت یسازمانده

، رندیگ یمقدرت حکومت را در دست  نظارت، کسانی که شود یمتضاد منافع بین آنها گشوده 
منافع و امتیاز براي خود  ،مازاد خود سهامفراتر از ارزش  توانند یم ها همانند مدیران شرکت

ضعیفی بر آنها  نظارتد که تبدیل شو ها شرکتبه محل تأمین  تواند یمو دولت  ؛جمع کنند
به نفع شهروندانی عمل کنند که  »يا حرفه«مدیران  عنوان بهوجود دارد. مقامات انتخابی باید 

با مردم براي  اش دوجانبهپیمان  تبه تعبیر هیوم، حکومت با قدر ،ملت هستند. بنابراین »مالک«
باشد، حتی » مشروطه«حدود و م تواند یم لحاظ، از بسیاري ها بلوکه کردن انواع گوناگون کنش

 ,Hardin( یی که قدرتش به نفع مردم است، قوي باشدها در آن حوزه تواند یم که یهنگام

ي سیاسی چپ و راست، دولت و بازار، دنبال ها گروه هکه در میان هلد. دیوید 304-306 :2006)
 يا دهیپد عنوان بهباید آن را  ،دموکراسی شکوفا شود که آن، براي سدینو یماست، » راه سوم«

در نظر گرفت که از یک سو با اصالح قدرت دولت ارتباط دارد و از سوي دیگر به  یدووجه
 راهباید از « »دموکراتیزاسیون دوگانه«یند ا. این فرشود یممدنی مربوط  جامعهتجدید ساختار 

 همدنی باید خصیص جامعهپذیرش این اصل صورت گیرد که تفکیک و تمایز میان دولت و 
ها و  سازي باید از نابرابري تصمیمحیات دموکراتیک باشد، و این عقیده که قدرت  يمحور

؛ به نقل 36-37 :1387(هلد،  »هاي تحمیلی توسط تصاحب خصوصیِ سرمایه، آزاد باشد محدودیت

سن بر این باور است که یک  آمارتیا يلد در پیوند با آرا. هGaltung & Scott, 2008(از 
شهروندان داراي قدرت واقعی براي  عنوان بهزمانی ارزشمند است که شهروندان دموکراسی 

از  ،فعالیت و مشارکت دموکراتیک آگاهانه باشند، یعنی فراتر از حقوق مساوي در رأي دادن
 ظرفیت و باشند برخوردار استحقاق مثابه به سیاسی و اجتماعی -از حقوق اقتصادي اي همجموع
 یدر قالب یک نظام حقوق ها فرصت از گیري بهره براي) منابع و مهارت سالمت،( واقعی

 .)Galtung & Scott, 2008؛ به نقل از 38-39: 1387هلد، ( داشته باشند »توانمندساز«
مدنی،  جامعهمدرن، یعنی  جامعهدر مجموع، گالتونگ و اسکات ضمن اشاره به سه ستون 

نهاد  هاي مردم ر سازمانمدنی د معهجادولت و سرمایه، و سه همتاي جهانی آنها، یعنی 
، یتیفرامل يها شرکت، و سرمایه در یالملل نیبي ها در سازمان ها ، دولت2المللی بینهاي)  (سمن
ت یو محیط زیست هم اهم 3بر حکومت مردم (دموکراسی) به حاکمیت حیات طبیعی افزون

که  کنند یمهانی پیشنهاد سازي را در دوازده حوزه، تا سطح دموکراسی ج و دموکراتیک دهند یم
 ،سازي رابطه بین مردم و دولت دموکراتیکمدنی،  هسازي مردم و جامعاز: دموکراتیک اند عبارت

1. Corporate Democracy 
2. Non-Governmental Organizations (NGOs) 
3. Biocracy 

                                                           



 
 1400 تابستان، 2، شماره 51ه دور ،فصلنامه سیاست                                                                              636 

سازي  دموکراتیک ،سازي رابطه بین دولت و سرمایه دموکراتیک ،سازي دولت دموکراتیک
، یالملل نیبدنی م جامعهسازي  سازي رابطه بین مردم و سرمایه، دموکراتیک سرمایه، دموکراتیک

سازي ملل متحدـ و سازمان ملل متحد، دموکراتیک ها سمنبین مردم ـ  هسازي رابط دموکراتیک
ي ها شرکتو ن سازمان ملل سازي روابط بی موکراتیکد ،1المللیحکومتی بین يها سازمان

سازي رابطه بین مردم و  دموکراتیک، و یتیفرامل يها شرکتسازي  ، دموکراتیکیتیفرامل
 .)Galtung & Scott, 2008: 67-74(ی تیفرامل يها رکتش
  

  نتیجه. 8
سه ضلع و رکن اساسیِ  انهیگرا کلمحور و دموکراتیک با رهیافتی  صلح توسعهبه این ترتیب، 

و بر ضرورت تعامل و هماهنگی این سه  ،زند یمهم پیوند  صلح، دموکراسی و توسعه را به
 ،صادي ـ اجتماعی تأکید دارد. فرهنگ صلح و مسالمترکن، با ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقت

ق قو پذیرش تفاوت و تکثر، در عین تالش براي تح ،رسیدن به تعادل و تعالی ،خشونت نبود
مصالحه و اجماع، به سهم خود براي دموکراسی و توسعه الزم هستند. در مقابل، بدون  ،آشتی

 ،ق صلحق، امکان تحها نابرابري رفعهاي اساسی، و زنیاتامین  ،و رفع فقر ،شدن صنعتیتوسعه و 
 زیآم مسالمتحل  عنوان بهخشونت وجود ندارد. دموکراسی پایان دادن به و ، تیامن، ثبات

متوسط و  طبقه يریگ شکلو تثبیت آن موکول به  ،منازعات هم به تحقق توسعه بستگی دارد
مدنی و تحقق نظارت دموکراتیک آن بر دولت  جامعهگیري  کلو هم خود با ش ،کارآفرین است
 يتوانمندساز کننده نیتضمو نهادهاي مدنی،  ها فعالیت احزاب و رسانه راهو سرمایه از 

توسعه،  گانه سهو تأمین حقوق اقتصادي ـ اجتماعی و سیاسی آنان است. ارکان  ،شهروندان
بخش ، محور، دولت، سرمایه صلح وسعهت گانه سهو ارکان  ؛دولت، سرمایه و کار هستند

علم ارشد و  عنوان بهسیاست  این موارد همه، که در آیند بشمار می مدنی جامعهخصوصی و 
محور براي ایران در  صلح توسعه دهیامحوریت دارند.  خواه توسعهاقتصاد سیاسی و دولت 

محور  صلح توسعهجاي سیاست و زیرا ، است پیوند با ناسیونالیسم ایرانی ارائه و پیشنهاد شده
  و دموکراتیک در ایران خالی است.

 
 بیانیه نبود تعارض منافع

که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شامل پرهیز از دزدي  کنده اعالم مینویسند
سازي و جعل ها، منبعسازي یا جعل دادهادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده

 اند. طور کامل رعایت کردهشوند، بهرفتار و غیره میشونده، سوءمنابع، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژوهش
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