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  الديمقراطية واإلبستيمولوجيا االجتماعية اإلجرائية الشرعية
  فابيان بيتر

  
  ملخص

العديـد مـن    . ياريـة للديمقراطيـة   مفهوم الشرعية هو في القلب من النظريات المع       
في هذا  . التصورات المختلفة للشرعية قد وضعت من قبل، إما بشكل ضمني أو بشكل صريح            

المقال، سوف أقدم أوال تصنيفا لتصورات الشرعية التـي يمكـن تحديـدها فـي النظريـة                 
  التـصورات اإلجماليـة والتـشاورية       التصنيف يغطـي كـل مـن      . الديمقراطية المعاصرة 

ثم بعد ذلك أجادل لصالح تصور عن الشرعية الديمقراطية يأخذ فـي االعتبـار          . مقراطيةلديل
علـى النقـيض مـن التفـسيرات المعياريـة          . البعد اإلبيستيمولوجي للتشاور العام بجدية    

للديمقراطية اإلبيستيمولوجية، على أية حال، التصور الذي أقدمه يتجنب معـايير التـصحيح             
بدال من ذلك، يعتمد على إبيستيمولوجيا اجتماعية إجرائية ويحدد          . المعتمدة على اإلجراءات  

أنـا اسـمي هـذا التـصور للـشرعية          . الشرعية بالكامل على أساس العدل في اإلجراءات      
). Pure Epistemic Proceduralism" (الخالـصة اإلبيستيمولوجيا اإلجرائيـة  "الديمقراطية 

اإلبيـستيمولوجيا العقالنيـة    "سوف أجادل بأن هذا التصور يجب أن يـتم تفـضيله علـى              
  .، وهو التصور للشرعية الذي يقع خلف التفسير المعياري للشرعية الديمقراطية"اإلجرائية
  
  
  

  

  

  مقدمة

 انزيـاح   –أمريكية انزياح في االهتمـام      -يبدو أن هناك في الفلسفة السياسية األنجلو      
عمل جون راولـز    . نظريات العدالة نحو نظريات الديمقراطية والشرعية السياسية      بعيدا عن   

ينظر إليه بشكل واسع علـى      ) نشر في بدايات سبعينيات القرن العشرين      (ةلانظرية في العد  
بشكل مستقل عما إذا كان هناك رابط سـببي أم ال،           . أنه أدى إلى انتشار الكتابات في العدالة      

يتطابق مع اهتمام متزايد في الديمقراطية      ) نشر بدايات التسعينيات  (اسية  عمله الليبرالية السي  
معاصـرة عـن الديمقراطيـة      والشرعية السياسية التي يتم التعبير عنها فـي الكتابـات ال          

  .التشاورية
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