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 فنگیری از  گانه آن با بهره سههای  لفهؤشناخت م به منظور تبیین موضوع و است.
دست آمد و سپس در معرض قضاوت ه شاخص کلیدی ب 76دلفی ابتدا 

نظران و خبرگان علوم سیاسی، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد و مدیریت  صاحب
در نهایت الزامات استقرار سیستم مهار و موازنه قدرت مورد  ت  ودولتی قرار گرف

 واقع شد.بررسی 
های  مه، جامعه مدنی، احزاب، رسانه، سازمانواژگان کلیدی: صدای عامه، بلوغ عا

 مردم نهاد، سیستم مهار و موازنه.

 مقدمه 
های مدعی نام یا صفت دموکراسی، ساالری ملتی است  بنیان اصلی حکومت 

که با هوشمندی و درایت امکان هرگونه استعمار و استحمار را از سوی بیگانگان و 
کند. ملتی که حاکم  می داند سد می شکه خود را متولی اداره امور سرزمین هرآن

مدار، به  اصلی جامعه خویش است و دولتش را به عنوان دادگستری امین و قانون
اما امروزه جایگاه عامه  داری و نه پارو زدن کشتی جامعه برگزیده است. سکان

بایست سکانداران اصلی کشتی جامعه  می (،1001)1زعم دنهارتمردمی که به 
؛ مردمی که سکان حکمرانی را به رسم است دمه آن افول کردهباشند، در حد خ

مردانشان سپرده بودند، به مداحان بی چون و  امانت و نه قصد خیانت به دولت
گویی که معیار اصلی توازن قدرت  گری و پاسخ اند؛ پرسش چرای قدرت بدل شده
اساسی  شود، به فراموشی سپرده شده و میثاق نامه قانون می در کشورها محسوب

میان ملت و حکومت تنها به تعارفی برای ادعای دموکراسی در گفتمان سیاسی 
 بدل گشته است.

رسد در سازماندهی این مسئله در قالب یک پژوهش علمی، دچار  می به نظر 
سالم و مطمئن به ای  هستیم؛ بدین معنا که ساخت جامعه 1)این همان گویی(نوعی 

نان همان کشتی بوده و در پیامدهای ناشی از دست قدرتی است که خود از سرنشی
توان اطمینان داشت که مردم به مثابه  می باشد؛ چگونه می اتخاذ هر تصمیم ذی نفع

                                                                                                                 
1- Denhart 

2- Totology 
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گر بودن  سکوی پرتابی برای قدرت یافتن و سپس حذف آنان به دلیل پرسش
توان ادعا کرد که این قدرت منتخب،  می نگریسته نشوند؟ با چه درجه اعتمادی

رین برگزیده ممکن از میان سرنشینان کشتی است و انتخاب کنندگانی نخبه ت
اند و یا خود مردم تا چه  خردمند و با سطح باالی بلوغ یافتگی آنان را برگزیده

 میزان به سالمت این انتخاب اطمینان دارند؟ 
منفرد و ایزوله از  آیا نقش مردم به مثابه بدنه اصلی کشور، یک زندگی کامالً 

مردانی که مردم  ها و سازمان هاست؟ آیا دولت ه گانه و دیگر نهادها، تشکلقوای س
رخصت حکمرانی به آنها داده اند حال مالک بی بدیل آن قدرتند و دیگر کسانی 

 آیاشوند نقشی در آن نخواهند داشت؟  می که به خارج از سیستم حاکمیتی فرستاده
و مشغولیت با رفع معیشت  زیستیتوان با نگهداشت عامه مردم در سطح نیازهای  می

روزمره بر آنان حکومت کرد؟ آیا در این بستر اقتصادی، نهادهای جامعه مدنی 
 امکان بروز و بالندگی خواهند یافت؟ 

در باب چرایی پرداختن به این موضوع و جستار در خصوص یافتن جایگاه عامه  
خالء حضور آنان در  توان به مشکالت ناشی از می مردم در مهار قدرت حکمرانان،

 حل مسائل عمومی اشاره کرد. امروز عامه مردم ابزار قدرتند و صاحب آن تلقی
 شوند؛ پلکان پیشرفت حاکمانند و سرمایه ملی و محور توسعه کشور خوانده می
 گردند. می برگه رأی دولتمردانند و رأی دهندگانی بلوغ یافته محسوب شوند؛  می

منابع انسانی ملی در سازمان حکومت به عامه مردم  با این تفاسیر اطالق عبارت
از آن مردم بوده به جای  رسد و قدرت حکمرانی که ذاتاً تعارفی بیش به نظر نمی

 آنکه به حاکمان تفویض شود و آنها را پاسخگو سازد، به آنان واگذار شده است.
ود واالی خآنچه امروز مدیریت دولتی را از اهداف ،1(1010) به اعتقاد براتز 

مدنی در ادبیات های  ناشی از عدم حضور مردم و نهاد دور نگه داشته، خأل
آمیزد و کسب  می خارجی در همهای  حکمرانی است. خالئی که گاهی با انگیزه

 دارد.  می سود شخصی را به منافع عمومی و ملی ارجح
ایه قدرت پرسشگری نهادهای مدنی بسته به بلوغ یافتگی عامه مردم و سرم  

                                                                                                                 
1- Brutzt 
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آغازگر انقالبات  یکشورها جامعه مدن یدر برخها متفاوت است.  اجتماعی ملت
 یلبه دل یگرجوامع د یو در برخ ندبوده ا یو اصالحات ساختار یاسیس

 اند گرفته یشو ضعف را در پ ینیدولت موضع عقب نش یندهفزا یگر سرکوب

(Brutzt et al, 2010: 2) . 
 مبانی نظری

دانشمندان علم سیاست  برحسب شرایط سیاسی، اجتماعی و در طول تاریخ،  
های  فرهنگی زمان خود به چاره اندیشی برای مهار و موازنه قدرت در حکومت

 متقنی برای حل این مسئله ارائه نموده اند. اما به نظرهای  متبوعشان پرداخته و نظریه
های ایدئولوژیک  رسد انباشت این نظریات در علوم انسانی، آنها را به حربه می

 گیرد.  می قدرتمندی بدل کرده است که هریک علیه دیگری مورد استفاده قرار

مورد تمسخر قرار را   1گرایی دیما دراصالت ماده ، 1گرایی واقعدر اصالت عقل  
چنین  4فردگراییدر  اصالت فردبا ، 3تماهیت خواهی و اصالت جمع در دهد می
 چاره کار حکومت اشراف در 5و مرج گراییهرج حکومت بی قانونی در  کند. می

 و  6شود و حکومت ریش سفیدی در پدرساالری می عنوان 7نجبه ساالری

در  یوحدت ملو  9در مردم ساالری مردم بر مردم ، حکومت8شیخ ساالری
ارتش  ی درحکومت نظام کند و یا می را طرحی ساده انگارانه معرفی 10گرایی ملی

کند.  می قد علم 11رژیم ارباب  رعیی در یفیالطواملوک مقابل حکومت  11ساالری
بی  مالکیت در مقابل 13سندیکاگرایی یاسی درسهای  یهو اتحاد یکاهاسند اقتدار
شود  می مطرح 1مالکیت اشتراکیدراشتراکى و نظام  14جامعه گراییدر دولت حد 

                                                                                                                 
1- Ralionalism 
2- Materialism 
3- Totalitarism 

4- Individ 

5- Anarchism 
6- Aristocracy 

7- Patriarchalism 

8- Gerontocracy 
9- Democracy 

10- Nationalism 

11- Militarism 
12- Feudalism 

13- Syndicalism 

14- Socialism 
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، صنعتی شدن زندگی انسان در 1خیال پرستی انسانی درهای  آل و سیاست ایده
 4استعمارگریانگارد. و در نهایت  توسعه امپراطوری در  می را پوچ 3صنعت گرایی
فصل الخطاب استعمارگران برای حکمرانی جهانی  5ها یکه ساالریو استبداد در 

یالکتیک جواب دندان د شود و در مقابل، سیاست مبتنی بر گفتمان در می عنوان
 دهد. می یسمترور شکنی به سیاست آدم کشی در

سلسله های  به این نظام« مردم»البته آنچه نباید از نظر دور داشت این است که  
کنند که عامه مردم  می دهند و حاکمان نیز به نوعی عمل می مراتبی مشروعیت

اکراه از آنها اطاعت کنند، تقدس آنان را بپذیرند و آنها را شایسته احترام و به  بی
 .(Nnoli, 1990: 90-91) بیان دیگر مشروع بدانند

علم سیاست، راه حل توصیفی و گاهی تجویزی دانشمندان های  مکاتب و نظریه 
به مسئله حکمرانی در طول تاریخ بوده است؛ و اندیشمند امروز در کالف تو در 
توی این نظریات در پی یافتن راه گریزی برای بازگشت به تعادل قدرت است. 

صویب قانون، اجرای قانون و تفسیر و شود: ت می از سه سو مهار قدرتی که غالباً
توان از حفظ تعادل کل  می کاربرد آن؛ و تنها با برقراری توازن میان این سه نیرو

که مهار آب در پشت سد،  همان گونهسیستم حکمرانی اطمینان حاصل نمود. 
مفید ای  قدرتی خشمگین و نابودگر را به آبادگری حیات بخش و روزی دهنده

ار قدرت در پشت سد عظیم ملت، کشور را از گزند هرگونه کند؛ مه می بدل
 برد.  می آسیب احتمالی مصون داشته و در جهت رشد و اعتالی جامعه به پیش

توان از  می که چگونهمساله اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است 
ملت را توان  می آیا این کهقدرت تفویضی مردم به دولتمردانشان پاسداری کرد و 

 در سطحی باالتر، ناظر، مهار کننده و حافظ تعادل قدرت در کشور دانست؟

 
 
 

                                                                                                                 
1- Communism 

2- Idealism 
3 - Industrialism 

4 - Imperialism 

5- Autocracy 
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 عامه مردم
 به کار 1نجیب زادگان و اشرافدر روم باستان در برابر  1مفهوم عامّه مردم 
جامعه بود که برای احقاق حقوق مدنی و از  یو معرف طبقات پائینرفته است  می

رخاستند. اما در قرن نوزدهم این مفهوم در آثار به مبارزه بعلیه آنان سیاسی خود 
گرفت  می کارگرانی مورد استفاده قرارهای  توصیف ویژگیبرای ها  سوسیالیست

آید و در  کار می ندرت به . در روزگار ما این واژه بهقیام کردندعلیه بورژوازی که 
(. اما در 178: 1365)بیرو، یابد ای مشحون از ایدئولوژی می صورت کاربرد، زمینه

بحث از سیستم حکمرانی، عامه مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرتی که در دستان 
 برخوردار خواهند بود. ای  حکومت است از اهمیت ویژه

نقش عامه مردم در سه عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد، نقش حساس و تعیین  
است؛ نقشی که از قدرت بی بدیل عامه در اجتماع حکایت ای  کننده

بایست به دنبال معنای  می (. با این تفاسیر بدیهی است که384: 1386ارد)پورعزت،د
 باشیم. بدین منظور عامه مردم را به دو گروه تقسیم« عامه مردم»جامع تری از 

 های اجتماعی. کنیم: توده مردم و گروه می
 در که گردد می تلقی گروهی شبه یا سازمان بی گروه ،3جماعت یا توده مردم 

 .گیرد می شکل واحدی محرک با ارتباط در و ای عده بین مکانی مجاورت نتیجه
 .شد مطرح فرانسوی 4گوستاولوبونط توس بار نخستین برای توده مردم پدیده

از افراد ای  مجموعه در مقابل توده مردم، مفهوم گروه اجتماعی قرار دارد که به  
در بعضی از عقاید و ، هم داشته باقوی و نسبتاً پایداری  که روابطشود می اطالق

 اهدافبوده و هدف یا  ی کنش اجتماعیدارا هستند،هم شریک  احساسات با
 که روابطشان استاشخاصی  مشتمل برگروه اجتماعی . کنند می مشترکی را دنبال

و  اعتقاداتبوده، های پیوسته استوار  پایگاه بر اساس یک رشته نقش ها و
روابطشان با  های مشترک و نیز به حد کفایت از ارزش دارند وهای مشترکی  ارزش

دارند و قادرند به صورت مجزا از یکدیگر فعالیت نمایند  یکدیگر آگاهی 

                                                                                                                 
1- The Public 
2- Patricians 

3- Crowd 

4- Gustav Lobon 
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(Chinoy, 1961: 75).  
رسد که تفکیک عامه مردم به دو بخش توده و گروه اجتماعی  می اما به نظر 

تو در های  در الیهبدین شکل امکان پذیر نباشد و در هم تنیدگی این دو بخش 
توی اجتماع، تمیز میان این دو را غیرممکن سازد. لذا عامه مردم را باید ترکیبی از 
افراد با هیجانات سریع و زودگذر و در عین حال بی شکل و نامنظم و نیز گروهی 
متشکل با اهداف، احساسات و عواطف مشترک دانست که در کنار هم وظیفه 

خود و جامعه شان را بر عهده دارند. این ترکیب سطح رفاه و معیشت  یارتقا
مردم و های  کشد که آحاد جامعه اعم از توده می را به تصویر« ملت»به نام ای  پدیده
های اجتماعی را در بر داشته و دولت برآمده از ملت، ملزم به احقاق حقوق  گروه

 باشد. می های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم در همه عرصه
در ادبیات حکمرانی، بر حقوق شهروندان و تعهدات متقابل حکومت نسبت  امروزه 

جا که حق و تکلیف دو وجه متالزم از این رابطه تعاملی از آن شود و به آنان تأکید می
بدیهی است  .(Loughlin, 2003:114) دانست اجداست، نمی توان آن دو را از هم 

گیری  ثیر مهمی بر چگونگی شکلأت که عدم تعادل و توازن در این رابطه دو سویه
اقتدار حکومتی خواهد داشت و سیستم حکمرانی را در طیفی از اتوکراسی تا 

شود سازد. این تأثیر زمانی آشکارتر می می دموکراسی و یا حتی آنارشیسم سرگردان
مسئلة عمدة سیاست، »نوشت:  1676در سال  1روسوداده شود.  که به حق نقشی نهادی

وان شکلی ت ربیع دایره در هندسه قابل مقایسه است؛ بدین معنا که چگونه میبا مسئلة ت
حقوق نیز در کتاب  1توماس پِین« از حکومت یافت که قانون را برتر از انسان بنشاند؟

آورند: خرافه، زور  می حکومت ها اقتدار خود را از سه منبع به دست»نویسد:  می انسان
برای تعیین نوع کلی سیستم حکمرانی باید پرسید آیا کند که  می پیشنهاد پین«. و عقل

شود و معتقد است که پاسخ  می آنها اقامه« بر»مردم برخاسته است یا « از»آن حکومت 
توان جستجو کرد. از دید او قانون  می در قانون اساسی هر کشور صرفاًاین سوال را 

ای واقعی است و اگر نتوان آن را به طور  اساسی وجودی آرمانی ندارد؛ بلکه پدیده

                                                                                                                 
1- Jean-Jacques Rousseau (1712 –1778) 

2- Thomas Paine (1737-1809( 



 02 تابستان، 64مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره   06

 

در توضیح این نکته که قانون اساسی  پِینآشکار نشان داد، در حقیقت وجود ندارد. 
؛ اذعان است مخلوق قانون اساسی صرفاًامری است مقدم بر حکومت و حکومت 

ل آید، بلکه مطابق با عمدارد که قانون اساسی در نتیجة اقدام حکومت به وجود نمی می
(. از Paine, 1995: 83-123) اندشود؛ مردمی که خود مؤسس حکومتمردم خلق می

کند؛ یعنی قانون اساسی مقدم به اقدامی تأسیسی اشاره می صرفاً، این اصطالح پِین دید
کنند. اما این بر حکومت است که به موجب آن مردم خود را به یک دولت تبدیل می

کند؛ یعنی بر سندی رسمی که نیز داللت میاصطالح، بر محصول اقدام تأسیسی 
 (.McIlwain,1947:2) کندگذاری میساختار حکومت را پایه

از جمله حقوقی که عامه مردم بر گردن حاکمان خود دارند، حق شنیده شدن  
است. بدین معنا که مردم حق دارند شنیده شوند و حق دارند نظرات خود را در 

و اجتماعی مطرح کنند و پاسخ درخوری را  سیاسی، اقتصادیهای  همه عرصه
را یکی از نیروهای تاثیرگذار  1نظرات عامه مردم 1کرفت و فورالنگطلب نمایند. 

دانند. به زعم آنان نظرات عامه هرآنچه که  می در فرایند خط مشی گذاری عمومی
صاحب منصبان اداری قصد انجامش را دارند، خصوصا موضوعاتی که به شدت 

.  (Kraft&Furlong,2004:51)دهد می آنان است را تحت تاثیر قرار مورد توجه
ای برخوردار است نحوه رسانیدن صدای عامه به  اما آنچه در این بین از اهمیت ویژه

 باشد. می مشی گذاران خط

مشتمل بر مباحثات اجتماعی، مدنی و عمومی است؛ ولی  3به طور کلی مدنیت 
از کلیه ای  چیزی بیش از صدای عامه است. صدای مدنی مجموعه 4صدای مدنی

های سیاسی گرفته تا  های انتخاباتی و بیانیه صداهای موجود در جامعه است. از نطق
دولت. برای یک صدای های  اعتراضات کارگری و انتقاد یک نشریه از سیاست

م را مخاطب مدنی، صدای این یا آن وجود ندارد؛ بلکه هر صدایی که عامه مرد
هر صدایی که خواستار شنیده شدن  تقریباًقرار دهد و از یک منظر محافظه کارانه 

  .(Barber, 1999: 35) باشد، صدای عامه است

                                                                                                                 
1- Kraft & Furlong , 2004 
2- Public Opinions 

3- Civility 

4- Civil / Civic Voice 



  02 و موازنه قدرت    بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار

 

این نوع صداهای مدنی اعم از صدای عامه و نیز صداهایی که در  1باربر از دیدگاه
، تعاملی بودن، روند، دارای چهار ویژگی عمومیت می از بین 1ای گفتگوی رسانه

  .جامعیت و موقتی بودن است

، بدین معناست که این صدا چیزی بیش از مجموع صداهای 3ویژگی عمومیت 
4خصوصی

بوده و در آن، صدای بقیه افراد که تابع قوانین دیگری هستند، به  
اند، تحمیل شود. به بیان دیگر عامه  شهروندانی که در خلق آن مشارکت نداشته

عضویت در جامعه و هر آنچه به صورت مشاع در آن دارند، از این  مردم، به سبب
 برند. می صدای مشترک سهم

دوم آنکه صدای عامه تعاملی است و بازتابی از تفکرات مردم و حاصل تبادل  
باشد. بدین معنا که صدای عامه دیالکتیکی  می نظرات مختلف عامه در سطح جامعه

انتقادهای وارد بر آن و ایجاد سنتزی جدید در است و قادر به هضم ای  و مناظره
آنکه تعارضات میان  باشد. به دیگر سخن صدای عامه بی می مختلفهای  حوزه

وص آن پدیده ـه را به اجماع در خصـنظرات مختلف را نفی کند، افراد جامع
 سازد.  می رهنمون

د کند، سوم آنکه صدای عامه جامعیت دارد و به جای آنکه افراد را تابع خو 
 آنها را در اجتماعی کلی و فرافردی که مورد قبول عام است شریک و سهیم

کند. با وجود آنکه ویژگی عمومیت صدای عامه بر ایجاد انسجام و اتحاد میان  می
لفه ضروری برای صدای ؤآحاد جامعه تأکید دارد اما آزادی و برابری که دو م

گیرد. صدای عامه  می دیدهشود را نا می عامه مشروع و دموکراتیک محسوب
میکروفونی است برای کسانی که در حاشیه هستند و افرادی که تحت استیالی 
حکومت و انحصار بخش خصوصی صدای رسایی برای بیان نظرات خود ندارند. 

 طرفین و اقلیت خاموش شده، به ندرت در آن شنیدههای  بدین ترتیب اختالف نظر
در حالی که برای همگان آزاد است، اغلب شوند و مناظرات درون حکومتی  می

 شود. می لذا مسیر این صدا مسدود و تکنیکی تلقی شده وای  حرفه

                                                                                                                 
1- Barber, 1999 
2- Media Talk 

3- Commonality 

4- Private Voice 
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، یک حق است و یک تعهد. پس نباید «بخشی از صدای جامعه مدنی بودن» 
برای هیچکس نادیده گرفته شود. البته جامعیت این صدا، هزینه دارد؛ حتی ممکن 

آنکه  بی 1رج در جامعه شود. دستیابی به چند صداییاست منجر به ایجاد هرج و م
صدای عامه را به صدایی ناهنجار و بدآهنگ تبدیل کند و آن را به مجادالت دو 

باشد.  می طرف دعوا تنزل دهد، هنر بزرگی است که نیازمند اعمال مدنی خاصی
 حذف مکالمات عامیانه اگرچه محدود  باشد، غیر دموکراتیک بوده و برای مردم
مخاطره آمیز است. در عین حال جامعیتی که به یاوه سرایی منتج شود، با آنکه 

 کند. می دموکراتیک است ولی غیر مولد بوده و جامعه را متوقف
چهارم آنکه به دلیل ماهیت باز و فراگیر بخش عمومی، این بخش یک هویت  

در ای  دهاست و پدی 1سیاسی تکاملی دارد. بنابراین صدای عامه، همیشه موقتی
مدام در حال  3باشد. دیالوگ عامه می جهت اصالح، تکامل و حتی متناقض گویی

یک سری نقاط  گونه توقف و نهایتی ندارد، فقط دارای پیشرفت است و هیچ
ویژگی غیرموقتی شود.  می ایستای موقتی است که پیش از مشاجرات بعدی ممکن

نیز آمده است. او وقوع یک انقالب  4صدای عامه در نظرات جفرسونبودن 
کند و معتقد است اصولی که برای  می سال پیش بینی 10یا  19کوچک را در هر 

برد. هرچند که   می خود از نسلی به نسل دیگر پذیرفته ایم مشروعیت ما را از بین
یک عادت اجتماعی. این خصیصه صدای عامه،  صرفاًمنشاء آن قانونی باشد و یا 

 .(Barber, 1999: 39-45) کند می مقابل دگماتیسم مصون آن را در
اما برای شنیده شدن صدای عامه در جامعه با چهار ویژگی فوق یعنی عمومیت،  

تعاملی بودن، جامعیت و موقتی بودن، دو عامل اساسی باید مدنظر قرار گیرد. 
 نخست آنکه بلوغ عامه در پردازش این صدا به حدی رسد که ارزش شنیده شدن

برای حاکمان را داشته باشد و نیز سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمان به 
 یحدی رسد که ارزش گفته شدن و ابراز عقیده برای آنان محفوظ بماند. لذا ارتقا

 بلوغ عامه و سرمایه اجتماعی کشور پیش نیاز شنیده شدن صدای عامه محسوب

                                                                                                                 
1- MultiVocality 
2- Provisionality 

3- Public Dialogue 

4- Thomas Jefferson, 1743-1826. 
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 سیاسی و اجتماعی و نیز دولتمردان شود و نیازمند توجه جدی اندیشمندان علوم می
 باشد. می
بدیهی است که حکومت بر مردمی ناآگاه که به واسطه جهلشان تن به اطاعت  

دهند، نه مطلوب است و نه پایدار خواهد ماند. زیرا عدم بلوغ یافتگی  می هر قدرتی
دهد تا با گسترش پوپولیسم و سوء  می عامه مردم این فرصت را به حکمرانان

فاده از نا آگاهی آنان اهداف و مقاصد خویش را پیگیری کنند. بدین سان ملت است
محکوم به مداحی قدرت خواهد بود و نه پرسشگری از آن و پاسخ خواستن در 

هایش. اما تجربه ثابت کرده است که تنها شاید بتوان مردم را برای  قبال مسئولیت
میسر نخواهد بود و عدم مدت کوتاهی گمراه کرد اما این عمل در دراز مدت 

 قدرت در کشور خواهد شد.های  رضایت ملت از حکومت، منجر به سستی پایه
استوارتر  اما از سوی دیگر حکومت بر آگاهان اگر چه مشکل است، اما قطعاً  

تر و هوشمندتر باشند و ساختارهای  هرچه عامه مردم فرهیخته خواهد بود.
آنان  های دیدگاهها و  گردآوری اندیشهتری را برای  اجتماعی، ظرفیت مناسب

فراهم ساخته باشد، سیستم اجتماعی از خردگریزی و خردستیزی فاصله گرفته، 
هوشمندتر خواهد شد و امکان تحقق جامعه مدنی در قالب سیستمی هوشمند و 

 (.384: 1386 ،)پورعزت خردمند، افزایش خواهد یافت
ی سطح سرمایه اجتماعی امکان بروز حد اعالی بلوغ یافتگی عامه مردم در ارتقا 
های اجتماعی و  سرمایه اجتماعی پیوندهای میان افراد در شبکه 1یابد. از نظر پاتنام می

هنجارهای اعتماد و نیز تعامالت ناشی از این پیوندها است که بر اساس عواملی چون 
مثل میزان مشارکت در امور اجتماعی و زندگی سازمانی، مشارکت در امور عمومی 

های اجتماعی و سطح اعتماد بین افراد، مورد  های داوطلبانه، فعالیت رأی دادن، رفتار
گیرند. در مجموع پاتنام معیارهای سنجش سرمایه اجتماعی را  سنجش قرار می

3و اعتماد 1مشارکت عموم
استیون وندویل  (Putnam, 1995: 70-73).کند  ذکر می  

توان از کاهش اعتماد  این سوال که چگونه می(، در پی پاسخ به 1008)و همکارانش 

                                                                                                                 
1- Putnam 

2- Associational particiption 

3- Confidence 
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عامه مردم به حکومت در دراز مدت جلوگیری کرد، اذعان دارند که کاهش اعتماد 
عمومی مردم به دولت، موضوع همیشگی در گفتمان سیاسی عصر حاضر شده است؛ 

های اداری و خدمات  تا جایی که نگرانی ها از بی اعتمادی شهروندان به دستگاه
 (.VandeWalle, 2008:49)نیز سرایت کرده است  عمومی

با این تفاسیر، سرمایه اجتماعی هم یک منبع و هم ارزش محسوب می شود  
(Smedlund,2008:65لذا .) هر  یاجتماع هیسرماکرد که  توان چنین ادعا می

؛ بنا شدهان آن سرزمین مردممیان اعتماد و صداقت مشارکت،  مبنای برکه  یکشور
به امل در حفظ و تحکیم رابطه میان ملت و حکومت است. به بیان دیگر مهمترین ع

 شیافزانیز  یاجتماع هیسرما زانیم ،بیشتر شودعامه به حکومت که اعتماد  زانیهر م
و کل  رود می نیاز ب یاجتماع هیسرما، دکمرنگ ش اعتمادو هرگاه این  یافته

 قادر نیست دیگر ستمیکه س یبیبه ترتخواهد کرد؛ را دچار اختالل  یاجتماع ستمیس
را با مخاطره مواجه  آن اتیمساله ادامه ح نیبه کار خود ادامه دهد و ا یبه خوب

 خواهد کرد. 
 حد اعالی بلوغ اجتماعی و اعتماد عامه مردم به حاکمانشان در انتخابات تجلی 
که یابد. بدین معنا که مردم به حدی از بلوغ و شعور اجتماعی نایل آمده اند  می

قادرند قدرت حکمرانی جامعه خویش را به شایسته ترین نخبگان سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی کشورتفویض نمایند؛ به امانت داری و صیانت از آرایشان توسط 
دولتمردان، اعتماد و اعتقاد راسخ داشته باشند و در این رابطه به خوبی نقش 

 حکومت محول نمایند. پرسشگری را بر عهده بگیرند و نقش پاسخگویی را به
 حکومت و حکمرانی

داند  می های انسانی ، حکمرانی را وجهی از حیات تمامی گروه1مارتین الگلین 
که ستیز برای ای  که بر توجهی ویژه به نوعی خاص از زندگی گروهی و زندگی

هایی گوناگون  کید دارد. آن گروه را به نامأتثبیت اقتدار برآن شدید بوده است ت
1اند. در یونان باستان خوانده

آن را با عنوان   3ها شد و رومی می پولیس یا شهر نامیده 

                                                                                                                 
1- Martin Loughlin ,2004. 

2- Such as Aristotle,323BC. 
3- Such as Cicero, 52BC. 
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 شناختند. طی قرون وسطی در اروپا آن گروه را عموماً می یا جمهوری رسپابلیکا
نامیدند.  می یا بخش و قلمروی سلطنتی یا شاهزادگی و قلمروی شاهزاده 1رگنوم

توضیح ویژگی آن پرداخت، اصطالح در سده هفدهم به  توماس هابزهنگامی که 
را به کاربرددر واژگان جدید از این گروه همواره با عنوان دولت  1 جمهور وکشور

مفهوم های  (. به اعتقاد وبر فارغ از پیچیدگیLoughlin, 2003: 6) شود می نام برده
توان هویت اصلی آن را چنین شناخت. دولت نهادی است که  می جدید دولت
انحصار استفاده مشروع از زور »کند و  می شهروندان خود را طلب تبعیت نهایی

 (. Weber, 1919:15« )مادی در یک سرزمین معین را در اختیار دارد
 تقریباًدانشمندان علم سیاست معتقدند نقش و کارکرد حکومت درطول تاریخ  

بوده؛ ثابت مانده است. فعالیت اصلی همیشه ابقا و ارتقای خیر دولت و اتباع آن 
دولت را در عبارت های  توان مسئولیت می گفت می هابزبرای نمونه، هنگامی که 

را تکرار  سیسرویییک اصل  صرفاًخالصه کرد؛ « 3خیر مردم باید قانون برتر باشد»
رسد نویسندگان باستانی و مدرن درکی مشترک از ماهیت  می کرد. به نظر نمی

در عصر  این کهدارد؛ با ای  سادگی فریبندهاند. اما این ادعا  اصلی این نقش داشته
شود، ولی شهرت و رواج این اصل،  می بندی باستانی استناد مدرن پیوسته به صورت

معانی  4«خیر»در زبان التین کالسیک،  به طور عمده مرهون معنای مبهم آن است.
دارد: ، این واژه، طیفی از معانی را در بر 5مایکل اوکشاتگوناگون دارد. به توضیح 

ایمنی )دوری از انقراض و نابودی(، بهداشت )که امری معمول است(، فراوانی »
شود(، رفاه )که جامع جمیع جهات است( و  می )که بیش از حد معمول را شامل

، این عبارت اوکشات به گمان«. رستگاری )که به معنای ارضای تمامی امیال است(
سیاسی  است برای مشخص ساختن  نشانی برای تمامی ابهامات موجود در واژگان

 Oakeshottبرکلیاتی از این دست اتکا کرد) صرفاًوظایف بنیادین حکومت و نباید 

& Fuller, 1996:39.) 

                                                                                                                 
1- Regnum 

2- Commonwealth 
3- Salus populi suprema esto 

4- Salus 

5- Michel Oakeshott, 1996. 
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امروزه حکومت هم به رفاه فرد فرد شهروندان توجه دارد و هم به سعادت  
علل این توجه ممکن است پیچیده باشد، همه آنها به  این کهجمعی ملت؛ و با 

گردد. این امر ما را به دو نکته در این  می ظهور توده ها به مثابه نیروی سیاسی باز
کارگیری  ه، نقش سیاسی توده ها به موازات باین کهرساند. نخست  می خصوص

افزایش  این کهنیروهای ملی گرا در راستای اهداف حکومتی پدیدار شده و دوم 
ن حکومت گذاشته است. تا ثیر جدی بر سبک صالحیت یافتأقدرت حکومتی ت
به نحو چشمگیری پذیرفته شده که چون حکومت دارای  تقریباًجایی که امروزه 

سیس و تشکیل أچنین قدرت عظیمی است، باید به روش دموکراتیک ت
 (. Gellner 1983:64,شود)

ی باز یک یررسمیغ یا یرسم یاسیاداره کردن قواعد ستوان  می ی راحکمران 
اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات جهت  وانینوضع قبر مل تشمکه تعریف کرد

(. اما برخی نویسندگان Mette Kjaer, 2004: 1-2)در چهارچوب آن قواعد است
که حکومت تنها نهادی  برند. حال آن می حکومت را مترادف با حکمرانی به کار

نیز در  سفانه تبعاتیأبرای انجام عمل حکمرانی است. این اشتباه واژگانی رایج مت
پی دارد؛ تا جایی که مسائل عمومی و تدوین خط مشی مقتضی جهت رفع آن، 

شود و با این استنباط که تنها حکومت متعهد به حل آن  می معضل حکومت تعبیر
است، دیگر نهادها و بازیگران اجتماعی از جمله رسانه ها، احزاب سیاسی، 

هبی و ... را از درگیر شدن در غیردولتی، نیروهای نظامی، نهادهای مذهای  سازمان
مانند. لذا برابر دانستن حکومت و حکمرانی در مباحث خط  می حل آن مسئله باز

 گذارد می مشی نه تنها بر تعریف مسئله، بلکه بر تحلیل و شیوه حل آن نیز اثر
(Plumptre & Graham, 1999: 2 .) 

. بدین معنا که حکمرانی مفهومی بسیط تر از واژه حکومت داردبه طور کلی  
در عمل حکمرانی عالوه بر بازیگران و نهادهای دولت، بخش خصوصی و جامعه 

غیر دولتی و ...( را نیز به سمت توسعه کل های  ها، احزاب، سازمان مدنی )رسانه
 . (Agere, 2000: 19) سازد می سیستم اجتماعی رهنمون
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 1جامعه مدنی
 ی، مستقل و قویمردم یو دولت مدرن، وجود نهادها یدجد یتاساس مدن 

ندیشمندان ا شوند. می محسوبکشور  یآبادانیشرفت و است که موتور محرکه پ
علم سیاست، وجود جامعه مدنی نیرومند را شرط اساسی دوام و استقرار 

  دانند. می دموکراسی
عمال قدرت عرصه اِنیز  دولت و شهروندان و یانم یعمومای  حوزه یجامعه مدن 

 قـوا صـورت   یکبا تفک شده،مردم آغاز  یارمحق بودن و اختاست که با شهروندان 
جامعـه  . بـه بیـان دیگـر    شـود  می یلدر جامعه تکم ییو سپس با کثرت گرا یردگ می

یاســی و س یاجتمــاع ی،صــنفهــای  فعــال و تشــکل یاز نهادهــاای  مجموعــه ی،مــدن
 یاسـی افراد جامعه به نظـام س های  دیدگاهقانونمند و مستقل است که منعکس کننده 

 باشد.  می دولت و مردم میان و واسط بوده حاکم

یابد که نه تنها مستقل از قدرت سیاسی باشـد، بلکـه بـر     می جامعه مدنی وقتی قوام
 نهادهای دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند. 

خش غیر انتفاعی به بخش سوم یا ب (، جامعه مدنی که غالبا1003ً)1فار به اعتقاد 
قلمروی بخش عمومی و بخش خصوصی را در بر های  شود، کلیه ویژگی می تعبیر

هایی مستقل از دولت و  از اجتماع و فعالیتای  ، جامعه مدنی را عرصه3براوندارد. 
سازد تا اهداف مد نظر خود را به  می کند که شهروندان را قادر می بازار تعریف

 .(Brown, et al. 2000: 275) نندصورت فردی یا جمعی دنبال ک
که به افراد فرصت بیشتری جهت  جامعه مدنی توسط نیروهای اجتماعی پویا 

گیرد. بر خالف دولت که  می دهند، شکل می فکرانشان را ائتالف با دیگر هم
باشد. که  می شهروندی مالک ورود به آن است، شرکت در جامعه مدنی، داوطلبانه

مطالبات و استدالالت افراد جهت نیل به اهداف جمعی در طی آن نظرات، 
. از (Teegen et al. 2004: 464) شود می شناسایی شده و به کنش جمعی منجر

آنجا که جامعه مدنی قادر است منعکس کننده اهداف، منافع و هویت افراد باشد، 

                                                                                                                 
1- Civil Society , (burgerliche Gesellschaft : به آلمانی) 
2- Pharr 

3- Brown, L.D. 
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ا از رقابت ه های مدنی دارند؛ که بازه فعالیت گروه آنها غالبا تمایل به تشکیل گروه
 .(Whitley, 1999: 94) مدار گسترده است ارزشهای  برای کنترل منابع تا فعالیت

ساختار جامعه مدنی در جوامع و ادوار متفاوت گوناگون است و به عوامل  
اجتماعی، نوع و فعالیت نیروهای های  بندی شکاف مختلفی از جمله صورت

صادی، نوع فرهنگ سیاسی و اجتماعی، انسجام یا سازمان یافتگی طبقات اقت
سنتی، ماهیت رژیم سیاسی، میزان های  تاریخی، میزان تداوم هویتهای  سنت

  (.314: 1385)بشیریه، فعالیت سیاسی اجزاء جامعه مدنی و ... بستگی دارد
اربـاب   تواننـد بـی   ، مردمی که عادت بـه اربـاب داشـته باشـند نمـی     روسوبه اعتقاد 

دهنـد کـه خودشـان را بـه      مـی  با انقالب هایشان ترتیبـی  همیشه تقریباًسرکنند. آنها 
تـر و   فریبکاران و اغواگرانی واگذارنـد کـه فقـط زنجیرهـا را بـه پاهایشـان محکـم       

سـطح بلـوغ عامـه و     ی(. اما امروز بـا ارتقـا  Levin, 1970: 497) کنند می تر سنگین
ــد      ــهروندان در فراین ــارکت ش ــزایش مش ــدنی و اف ــه م ــکیل جامع ــرای تش ــالش ب ت
 حکمرانی، نفـوذ رهبـران و گسـترش پوپولیسـم  بـا سـد عظـیم عامـه مـردم مواجـه          

 شود.  می
که  دهند یم یلتشک ییها ها و انجمن مجموعه، ها را تشکل یارکان جامعه مدن 

: 1367گردند)بیتهام و بویل،  یو اداره م یلت تشکطور مستقل و بدون اتکاء به دول به
 ،(NGO)یدولت یرغ های توان به سازمان می یجامعه مدن ینهادهاجمله از  (.55

اجتماع  های ی، سازمانخلق های سازمان، (POVی)داوطلبانه خصوص های سازمان
ی، اجتماع یرانتفاعی، بنیادهایبخش داوطلب و غ یبرا یانجیم های ، سازمانمحور
 های ی، گروهتجار های ی، اتحادیهشهر های ، باشگاهاجتماع یتوسعه رهبر های برنامه
 های ها، گروه ی، تعاونیو اجتماع یورزش های ها، باشگاه ی، خیریهفرهنگی و مذهب

 ی، نهادهایوپژوهش یآموزش های ، محیطمتخصصان های محیطی، انجمن یستز
 ها، میلیشیای ، رسانهکنندگان مصرف های یاسی، سازمانس ی، نهادهایاقتصاد

ی و ... اشاره اجتماع های ی، سازمانشهر های ی، گروهمذهب های ، سازمانشهروندان
  (Edwards, 2004: 42). کرد
در این پژوهش با تکیه بر جامعه مدنی به عنوان واسط میان عامه مردم و  
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بارتند از: حکومت به سه نهاد قدرتمند در این حوزه خواهیم پرداخت که ع
 .سازمانهای مردم نهاد، رسانه ها و احزاب

 9های مردم نهاد سازمان
رشد  در راستایشود،  یاد میسمن مردم نهاد، که به اختصار از آن به های  سازمان 

. شکل گرفت یغرب یافتهملتِ مدرن، در جوامع توسعه  ـ دولت یدهپد و یجامعه مدن
محدودکردن قدرت دولت و پاسخگو ساختن  یدر پای  جامعهرا  یجامعه مدن یلتوکو

گوناگون  ینهادها ینقدرت ب یعتوزو راه رسیدن به این مهم را  کرد می تعریف آن
کنترل قدرت، یله وس ینمهم تر لذا از نظر اودانست.  می قوا یکاصل تفک یهدولت برپا

 یبو مذهای  حرفه ی،فرهنگ ی،اجتماعهای  است. انجمن مردم نهادهای  وجود انجمن
متکثر و متعهد های  انجمن ینتوانند قدرت دولت را کنترل کنند. ا می ی،در جامعه مدن

و حافظ آزادی و تنوع در  دهند می کیلشم مستقل جامعه را تشچ یلتوکوبه قول 
 (.171: 1383 )توکویل، هستندای  تودههای  دموکراسی

 1های جمعی رسانه
 آنها یقاست که از طر ییابزارها یبه معنا یلغو یثاز ح یجمعهای  رسانه 
گون، بلکه با  خاص و هم یها با گروه یانه بطور جداگانه  یتوان با افراد می

، )دادگران کرد یداپ ین دسترسیکساطور ه از مردم بای  توده یا یرجماعت کث
جمعی در ایجاد یکپارچگی و هماهنگی نظریات افراد های  رسانه. (30: 1381

، هوستن رانیاز درجه باالی اهمیت برخوردار هستند. به گفته  نسبت به نظام سیاسی
ها در شکل دادن به  ارتباطات جمعی، رسانه فناوری ودر همه کشورهای دارای  

اصلی و نیز افکار خاص عموم مردم، نقش مستقیمی دارند. به های  سمت گیری
پذیری جمعی مناسب ترین روش موجود برای جامعه های  رسانه لوسین پای،زعم 

 (.111: 1385)عالم،  رود می و عامل قاطع نوسازی به شمار
 3لوهان مک ارائه شده است. یمتفاوتهای  یبند یمتقس یجمعهای  از رسانه 

                                                                                                                 
1- Non Governmental Organization (NGOs) 

2- mass media 

3- Herbert Marshall McLuhan (1911 –1980) 
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، گرمارتباط  یلنگاه وسا ینکند. در ا می یمتقس 1و گرم ارتباط را به سرد یلوسا
سازد  می را فراهم یانسان یراست که موجبات مشارکت کث یلیوسا یاشامل آن ابزار 

و کتاب را در زمره  ینماس یو،، رادمک لوهانجلسات بحث. اما  یا ینارمانند سم
 را فراهم یمشارکت کمتر ینهآورد که زم می به حساب سرد یارتباط یلوسا
1یوینجان وا از سوی دیگر به اعتقاد .(45: 1383ی،)ساروخان آورد می

های  رسانه 
را خود مخاطبان  عقاید و نظراتتوانند  می کییالکترونهای  خاصه رسانه یجمع

داشته  یریچشمگ یرادراکات تأث یریتو مد یساز یتدگرگون سازند و در ذهن
 ، 4ذهنی ینو تعامل ب 3یاز حالت همبستگ یریرسانه ها با بهره گ یباشند. به عبارت

به چهار  یجمعهای  رسانه توانند به مخاطب القا کنند. می را یمیمفاه یاانگاره ها 
قادرند در ساخت قدرت سیاسی و نظامات اجتماعی مداخله نمایند؛ این  روش
 عبارتند از: روشچهار 

 فرهنگی؛های  . مداخله در متغیر1
 . ایجاد ادبیات مشترک میان حاکمیت و ذهنیت عامه؛1 

 . نمایاندن مسائل عمومی؛ 3
 .(Vivian, 2002:5)ها و تهدیدات پیش رو . اطالع رسانی در خصوص فرصت4

بدیهی است که حکومت نقش مهمی در میزان مداخله،  اثرگذاری و آزادی  
بیان در رسانه ها بر عهده دارد و هر گاه ابراز عقاید فوق و نظایر آنها ممنوع شود، 

گردد که راه دیگری  می انجامد و موجب می به اشتیاقی عادی و طبیعی به سرکشی
شود. ایجاد وحشت به ندرت اشخاص را از  مخرب است، در پیش گرفته که غالباً

سازد و دیگران نیز که در موارد  می تر دارد، بلکه آنان را راسخ می عقایدشان باز
 عادی بدان توجهی نداشته اند، با مالحظه درگیری حکومت، به سوی آنان هجوم

آورند. هیچ حکومتی نمی تواند به صرف امر و نهی، حس کنجکاوی افراد را  می
خاموش سازد و از میان بردارد. این از استثنائات روان آدمی است که اطالع و 

 تحقیق در امور ممنوع برای او لذت بخش است.  
                                                                                                                 
1- Cool / Hot 

2- John Charles Vivian ( 1889 – 1964) 

3- solidarity 
4- Intersubjective Intraction 
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 احزاب
متنوع اندیشه و های  حیات و هویت یک جامعه بسته به آن است که حوزه 

خود را عرضه کنند و این حوزه ها  های دیدگاهاز منظرهای گوناگون، سیاست 
حزبی شکل های  یابند که در قالب احزاب و تشکل می آنگاه اصالت و اعتبار

 ـ فکری و نیز سیاسیهای  بگیرند؛ اما تکوین احزاب مستلزم وجود مبانی و شالوده
 را در انتخابات ایفا، احزاب مهمترین نقش خود اشتاینبه اعتقاد  اجتماعی است.

 حزب را نوعی ماشین انتخاباتی جوزف شلزینگر(. Epstein, 1988: 6) نمایند می
کند. به  می داند که کسب پیروزی در انتخابات و دسترسی به قدرت را تسهیل می

های  زعم وی، حزب شرکتی سیاسی است که از این حیث به دیگر شرکت
، احزاب را لیپست و روکان(. Schlensinger, 1971:55) اقتصادی شباهت دارد

اجتماعی های  دانند. به اعتقاد آنان شکاف می پذیری متن در جامعه نتیجه شکاف
محصول منازعاتی هستند که ریشه در تضادهای برآمده از متن جامعه دارند و همین 

اجتماعی خود برآیند انقالبات های  کنند. شکاف می شکاف ها نیز احزاب را متولد
الحات فرهنگی، تاریخی، سیاسی، طبقاتی، مذهبی، قومی و نژادی هستند و به یا اص

 انجامد می واسطه ایجاد تحرکات اجتماعی به تفکیک پذیری اقطابی جامعه
(Lipset & Rokkan, 1971: 32.) 

داند و  می ترین وظیفه احزاب را ایجاد ارتباط میان مردم و حاکمان مهم السون 
احزاب با گماردن نمایندگان خود به مقامات دولتی نوعی به عبارتی معتقد است 

احزاب در قالب شکل  ،کند. بنابراین می ارتباط مستمر میان دولت و مردم برقرار
دهی افکار عمومی، برگزیدن نامزدهای انتخاباتی و سازماندهی و جهت دهی رای 

ن ارتباط از یک پردازد؛ که ای می دهندگان به ایجاد ارتباط میان مردم و زمامداران
سو مبین گماشتن نمایندگان احزاب در مقامات دولتی و حضور اجتماعات و 

مقتضی خود را از های  العمل تشکیالت شهروندان است و از سوی دیگر عکس
های  آموزد تا در قبال اقدامات دولت و سیاست می طریق احزاب به شهروندان

پذیری سیاسی  موزش مشارکتمتخذه توسط دولتمردان واکنش نشان دهند. این آ
شود حاکمان بکوشند ارتباطشان را با مردم حفظ نمایند  می به شهروندان، نیز سبب
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جمعی در تداوم قدرت تالش کنند. بدین سان حزب به های  و در تامین خواسته
پردازد و در غیر این صورت یعنی عدم توجه به  می سازماندهی و هدایت مشارکت

وزگار حزب به سر خواهد رسید و تشکیالت دیگری کارکرد ارتباطی خود ر
  (.Lawson, 1988: 3-17) جایگزین آن خواهد شد

 سیستم مهار و موازنه قدرت
که مهار قدرت آب در پشت سدهای عظیم و مستحکم، این موهبت  گونه همان 

گر باشد؛ رام کرده و به خدمت خلق و  تواند بسیار خطرناک و ویران می الهی را که
آورد، مهار قدرت حکمرانان در پشت سد عامه مردم نیز آن  می نی کشور درآبادا

را برای حل مسائل عمومی هدفمند کرده و در خدمت مردم قرار خواهد داد. لذا 
نقش سیستم مهار و موازنه در کشور جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از 

 ردار است. قدرت و سرکشی این اسب چموش، از درجه باالی اهمیت برخو
به دو صورت قابل انجام  حکمرانی غالباًهای  سیستم مهار و موازنه قدرت در 

است: نخست از طریق تعامالت قوای سه گانه که در حقیقت مکمل نظام تفکیک 
بوده و به منظور جلوگیری از قدرت یافتن بیشتر هریک از قوا و  مونتسکیوقوای 

خروج کل سیستم حکمرانی از تعادل مطرح گردیده است. دوم با محوریت جامعه 
مدنی که واسط میان عامه مردم و نهاد حکومت است. بدین ترتیب که جامعه مدنی 

ه مردم و گری بین این دو بخش زمینه مناسبی برای پرسشگری عام با میانجی
آورد. به دیگر سخن، جامعه مدنی به مثابه  می گویی نهاد حکومت را  فراهم پاسخ

 کند. می گویی سیستم حکمرانی را تسهیل گری و پاسخ کاتالیزری رابطه پرسش
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 نقش کاتالیزری جامعه مدنی .9شکل

موازنه قدرت با محوریت جامعه مدنی که مد نظر در نوع دوم سیستم مهار و  
گویی نهاد  گری عامه مردم و پاسخ این پژوهش بوده است، دو رابطه پرسش

گری  شوند. به بیان دیگر بدون پرسش می حاکمیت پیش نیاز یکدیگرمحسوب
های  گویی حاکمان پرسش گویی حکومت بی معناست و بدون پاسخ مردم، پاسخ

 د ماند.مردم بالتکلیف خواهن
رسالت عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت، پرسشگری است که به  

جمعی و دیگر نهادهای قدرتمند های  های مردم نهاد، احزاب، رسانه واسطه سازمان
سطح بلوغ عامه و افزایش  یشود. بدیهی است که ارتقا می جامعه مدنی میسر

دای پرسشگری عامه مردم در رسایی صای  سرمایه اجتماعی نقش تعیین کننده
 خواهد داشت.

پاسخگویی نیز روی دیگر سکه مهار و موازنه قدرت است. بدین معنا که نتیجه  
طبیعی پذیرش مسئولیت عمومی و در اختیار گرفتن قدرت سیاسی در نظامهای 
حقوق اساسی پاسخگویی است. هریک از مقامات عمومی و نهادهای حکومتی در 

یا نهاد دیگر باید پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود  مقابل یک یا چند مقام
آید و زمینه دستیابی  می باشد. بدین وسیله احتمال تجاوز از اختیارات قانونی پایین

. پاسخگویی در نهایت منجر Held, 2002:27)شود. ) می به اهداف مورد نظر فراهم

 حکومت

 عامه مردم

 جامعه مدنی
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سلب اعتماد  به شفاف سازی اقدامات حکومتی شده و عدم تحقق آن در نهایت به
 انجامد. می عمومی از مقام یا نهاد حکومتی

 مدل پژوهش
با عنایت به مبانی نظری و مفاهیم مطروحه به منظور تبیین بهتر موضوع، مدل  

شود. بر اساس این مدل،  می ارائه 1 جدولبه صورت « هرم مهار و موازنه قدرت»
سه گانه حکومت، جامعه مدنی و عامه مردم های  قانون اساسی در راس هرم و نهاد

گر  به ترتیب پس از آن قرار گرفته اند. در این مدل جامعه مدنی به مثابه تسهیل
 گویی حکومت قرار دارد. گری عامه مردم و پاسخ رابطه پرسش

 قدرتهرم مهار و موازنه  .2 شکل

 روش تحقیق
ه مهار و موازنه قدرت و بررسی در این مقاله به منظور دستیابی به سیستم بهین 

های  نظران حوزه الزامات تحقق آن از روش دلفی و کسب آرای خبرگان و صاحب
مختلف علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق و مدیریت دولتی بهره گرفته 

 خالقانه و قابل یها دهیعمدتاً با هدف کشف ادلفی فن از  استفاده شده است.
 یبرا افتهیساختار  یندیفرا این روش. گیرد می صورت اعتماد جهت حل مسئله
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از خبرگان است که از  یدانش موجود در نزد گروه یو طبقه بند یجمع آور
ها و نظرات  افراد و بازخور کنترل شده پاسخ نیا نیب رد ییها پرسشنامه عیتوز قیطر
بر این روش از تحقیق  (.Adler & Ziglio, 1996:65) شود می انجام یافتیدر

تز  ینظر، آنت ای دهیعق بیانبا  تز  سه عنصر یعنی یکیالکتید پژوهش کردیاساس رو
که  گیرد می شکل دیتوافق و اجماع جدبا سنتز  تاًیو نها مخالف ه دینظر و عق بیانبا 

  .شود یم یدیبه تز جد لیسنتز خود تبد

اعتبار روش نه به تعداد  یمایشی،پ یقتحق یها برخالف روش یدلف یکدر تکن 
متخصصان شرکت کننده در  یکه به اعتبار علم یقشرکت کنندگان در تحق

علوم نفر از خبرگان  50را  تحقیق ینا یجامعه آمارلذا دارد.  یپژوهش بستگ
 یلتشک فیدر قالب پانل دلسیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق و مدیریت دولتی 

 داده اند. 
اشاره شد هرم مهار و موازنه قدرت از سه  در بخش مدل پژوهش طور که همان 

شود که انسجام، هماهنگی و تعامالت اثربخش هریک از  می الیه اصلی تشکیل
مولود سیستمی کارآمد و یکپارچه برای مهار قدرت و ایجاد توازن در  آنها نهایتاً

های این مدل  ، در خصوص مولفهباشد. بدین منظور در مرحله اول دلفی می کشور
سه گانه های  سیستم شاخص برای خرده 76 مورد پرسش واقع گردید که در نهایت

به  شد؛ البته مهار و موازنه قدرت )عامه مردم، حکومت و جامعه مدنی( شناسایی
دلیل اهمیت جایگاه جامعه مدنی در این مدل سه نهاد عمده اثرگذار در آن 

مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم و سمن ها( نیز جداگانه  رسانه)احزاب، 
دلفی نیز جهت سنجش میزان کارآمدی هریک از گزاره ها در سیستم مهار و 

های حاصل از این پژوهش در  یافته .شدموازنه قدرت از ابزار پرسشنامه استفاده 
  شود. ادامه تشریح می

 پژوهشهای  یافته
اخص برآمده از ش 76حاصل از کسب آرای خبرگان در خصوص های  داده 

آزمون مرحله نخست دلفی، از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و توسط 
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  من ویتنیو ناپارامتریک  Tپارامتریک 
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فریدمن  مربوط به هر یک از خرده سیستم ها از طریق آزمون  های  سپس شاخص
تا  و موازنه قدرت رتبه بندی شدند بر اساس میزان اثرگذاری هریک بر مهارو 

 .درجه اهمیت هر گزاره در ساختار مدل مشخص گردد
برابری شرط ، tنخست جهت بررسی امکان استفاده از آزمون پارامتریک  

لِون  f، سطح معناداری 1مورد آزمون قرار گرفت. بر طبق جدول  ها واریانس
های  ها، سازمان نی، رسانه، جامعه مدحکمرانیهای  سیستم محاسبه شده، در خرده

لِون  Fبزرگتر بوده و لذا فرض صفر 05/0مردم نهاد و نیز کلیت مدل از خطای 
شود و نمرات شرایط استفاده از  می دو گروه با هم برابرند( پذیرفتههای  )واریانس

لِون در  Fباشند. اما از آنجا که سطح معناداری  می را دارا tپارامتریک  آزمون
لِون  Fکوچکتر است، فرض یک  05/0و احزاب از خطای  عامه مردمخرده سیستم 

شود. بنابراین نمرات از  می دو گروه  با هم برابر نیستند( پذیرفتههای  )واریانس
موجود  tپراکندگی باالیی برخوردارند و شرایط استفاده از آزمون پارامتریک 

  1من ویتنیباشد. لذا در آزمون این دو خرده سیستم از آزمون ناپارامتریک  نمی
 استفاده شده است.

 لون جهت بررسی برابری واریانسها fاجرای آزمون   .9جدول 

 
عامه 
 مردم

 حکمرانی
جامعه 
 مدنی

رسانه 
 ها

 احزاب
سازمانهای مردم 

 نهاد

کلیه 
 عوامل

 97/1 8/1 06/4 646/0 58/1 55/2 88/5 لون fنسبت 

سطح 
 معناداری

990/9 152/0 215/0 425/0 94/9 186/0 186/0 

 
 91آزمون آرای خبرگان در خصوص کلیت مدل حاکی از تایید آن توسط 

( بوده  و برای پاسخ به این پرسش که  df=48و  t=07/11نظران ) درصد از صاحب
از دیدگاه خبرگان هریک از اجزای مدل تا چه میزان بر کارآمدی سیستم مهار و 

استتفاده  uو ناپارامتریک  tباشند از توزیع پارامتریک  می موازنه قدرت اثرگذار
 منعکس شده است: 1شدکه نتایج حاصل ازآن در جدول 

                                                                                                                 
1- Mann- Whitney U 
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 سنجش اثرگذاری عناصر سیستم مهار و موازنه قدرت . آمارهای استباطی جهت2جدول 

  
شود از دیدگاه خبرگان، حکومت نقش  می دیده 1طور که در جدول  همان 

؛ پس از آن جامعه است ثرتری بر اجرای سیستم مهار و موازنه قدرت داشتهؤم
 باشند.  می اثرگذار مهار و موازنه قدرتمدنی و سپس عامه مردم بر 

مهار و موازنه های  سیستم هریک از خردههای  بندی شاخصرتبه  3جدول  
 دهد: می قدرت را براساس آزمون فریدمن نشان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U و ناپارامتریک T  آزمون فریدمن)رتبه بندی(آزمون پارامتریک

(1t= 11/16 , df= 48 , U = 0/001 Χ
2 = 42/33,df = 10, p<0/05

(2t=12/34 , df= 48 , p< 0/05Χ
2 = 58/36,df = 10, p<0/05

(3t=12/02 , df= 48 , p< 0/05Χ
2 = 56/03,df = 9 ,  p<0/05

t= 11/9 , df= 48, U = 0/001 Χاحزاب3-1)
2 =39/16 ,df = 9,  p<0/05

t=9/8  , df= 48 ,  p< 0/05Χرسانه ها3-2)
2 =53/26 ,df = 6,  p<0/05

t=11/24 , df= 48 , p< 0/05Χسازمانهای مردم نهاد3-3)
2 = 41/1 ,df = 5,  p<0/05

P       عامه مردم

G         حکومت

C    جامعه مدنی

خرده سیستم ها / آزمون ها

جدول 2( آمارهای استباطی جهت سنجش اثرگذاری عناصر سیستم مهار و موازنه قدرت
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 موازنه قدرتمهار و  مدل بهینه اجزای حاصل از رتبه بندیج . نتای3جدول 

 

رتبه میانگینرتبه بندی شاخص های  خرده سیستم عامه مردمسوال

7/13ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت 4

7/09شفافیت و پاسخگویی سیستم حکومتی7

7./7 افزایش بلوغ عامه درگفتمان سیاسی1

6/27حق شکایت و دادخواهی عامه مردم از دستگاه قضا10

6/11توانمند سازی عامه مردم در اصالحات اجتماعی و فرهنگی5

6/02رسایی صدای عامه در فرایند حکمرانی 3

5/51استقالل جنبش های اجتماعی ) زنان، دانشجویان، اقوام و ...( 2

5/45احساس عدالت و تساوی حقوق آحاد مردم 8

5/45مشارکت حداکثری مردم در برگزاری انتخابات دموکراتیک 9

5/04 پرسشگری عامه مردم از قوای سه گانه 6

4/86حفظ وحدت و انسجام ملی 11

رتبه میانگینرتبه بندی شاخص های خرده سیستم حکومت سوال

8/04 حضور قوه قضائیه مستقل 23

7/61  حاکمیت قانون12

7/61 پاسخگویی و حساب پس دهی قوای سه گانه در مقابل ملت30

7/13 نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه13

7/08تمهید نظارت نهادهای مدنی مستقل بر فعالیت قوای سه گانه29

6/95تامین مراجع صالحه قضایی32

6/84 تفکیک و استقالل قوا25

6/64استفاده بهینه از تخصص، نخبگی و استعداد سرمایه های انسانی کشور 18

6/64ایجاد زبان مشترک میان مردم و حکومت 17

6/41آزادی عمل بخش خصوصی در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه21

6/37تحقیق و تفحص نمایندگان از قوای سه گانه و دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی27

6/22 رعایت اخالق حکمرانی15

6/22 توسعه عدالت رویه ای در فرایندهای قضایی33

6/07تامین مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس 28

6/04انتخاب و انتصاب شایسته ساالر در بخش عمومی 20

جدول 3(  نتایج حاصل از رتبه بندی اجزای مدل بهینه مهار و موازنه قدرت
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5/87شفاف سازی در فرایند خط مشی گذاری عمومی 31

5/85 ثبات سیاسی22

5/70 انتشار کامل و بدون سانسور پیامدهای فعالیت قوای سه گانه در رسانه ها         26

5/67همکاری قوای مقننه و مجریه ضمن حفظ حدود و کنترل دوسویه24

5/64 مقابله با فساد در سیستم سیاسی و اداری کشور 14

5/49نظارت و کنترل متقابل قوای سه گانه 34

5/35ترسیم چشم انداز آینده کشور با تعامل میان بخش های عمومی، خصوصی و جامعه مدنی19

4/65 اجتناب از تزاحم منافع در سیستم حکمرانی16

رتبه میانگینرتبه بندی شاخص های خرده سیستم جامعه مدنیسوال

6/86حاکمیت قانون بر مناسبات جامعه مدنی36

6/35تقویت جامعه مدنی و رعایت حقوق شهروندی35

4/14حق اظهار نظر و پرسشگری 37

5/89عدم سانسور آراء، انتقادات و پیشنهادات قانونی در جامعه مدنی44

5/55ممنوعیت تفتیش عقاید 42

5/48 ممانعت از گسترش پوپولیسم و عوام فریبی 43

5/30مدیریت انتخابات توسط جامعه مدنی 38

4/91 مشارکت عمومی در سیستم حکمرانی 39

4/43 تعریف دقیق جرم سیاسی 41

4/09پذیرش جامعه جهانی و مقررات بین المللی40

رتبه میانگینرتبه بندی شاخص های ریز سیستم رسانه هاسوال

4/67آزادی مطبوعات، مجالت، سایت ها و ... در انعکاس آراء عامه49

4/63 استقالل رسانه های اجتماعی همچون سایت های خبری از بخش دولتی و احزاب50

4/60 توسعه رسانه های مستقل در جامعه مدنی56

4/39 تحمل پذیری رسانه احزاب51

3/78 توسعه رسانه ملی با تضمین آزادی کلیه نهادهای حکومتی و مردمی48

3/22توسعه رسانه های مستقل برای هر یک از قوای سه گانه45

2/71توسعه رسانه ملی کنترل شده47

ادامه جدول 3(  نتایج حاصل از رتبه بندی اجزای مدل بهینه مهار و موازنه قدرت
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 نتیجه گیری بحث و 
دموکراتیک از دیرباز مد نظر اندیشمندان و های  جایگاه عامه مردم در حکومت 

 دولتمردان برای انتخاب و یاکه صاحبنظران علم سیاست بوده است و از آنجا 
استمرار دوره تصدی گری خود در دستگاه حکومت، نیازمند آرای مردم هستند؛ 

د. بدین ترتیب صاحبان اصلی قدرت به گیرن ست متفاوتی را در پیش میهریک سیا
شوند. این امر بسته به سطح  می اسیر ،اشکال مختلف در دام قدرت طلبان حاکم

در طیفی از پوپولیسم محض  بلوغ عامه و میزان سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف
 خ ماندن مطالبات عمومی گسترده شدهپاس تا عدم مشارکت آگاهانه به دلیل بی

 ر سیستم مهار و موازنه قدرتمند بااست. راه حل ناگزیر گریز از این بحران استقرا
 محوریت جامعه مدنی است.

رتبه میانگینرتبه بندی شاخص های ریزسیستم احزابسوال

6/82 حفظ استقالل قوه قضائیه از قدرت های حزبی57

6/83تامین آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی، حرفه ای و صنفی59

5/96تسهیل حضور فعال و آزادی انتقاد احزاب از دولت60

5/49 رقابت پذیری در نظام سیاسی چند حزبی52

5/39تامین الزامات رقابت پذیری احزاب و فراکسیون های اکثریت و اقلیت در قوه مقننه56

5/38 تضمین آزادی عمل احزاب مخالف54

5/32 ممنوعیت تسری قدرت احزاب به حوزه های تخصصی ) سیستم تاراج(58

5/13 امکان عضوگیری و آموزش توسط احزاب و گروههای اجتماعی53

4/8امکان ائتالف احزاب و تشکیل دولت ائتالفی61

4/33 تسهیل رقابت حزبی در قوه مجریه44

رتبه میانگینرتبه بندی شاخص های ریز سیستم سازمان های مردم نهادسوال

3/71رسایی صدای NGO ها در فرایند حکمرانی66

3/68تسهیل سازماندهی گروههای اجتماعی در قالب NGO ها) علمی و حرفه ای و ...(62

3/54تعامل سازنده دولت و سازمانهای مردم نهاد65

3/51تشکیل آزادانه انجمن، اجتماع و راهپیمایی در چهارچوب قانون اساسی64

3/3تسهیل حضور تشکلهای غیر دولتی در پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی63

3/26استقبال از حضور گسترده سازمان های مردم نهاد فرهنگی در سطو ح ملی و بین الملل67

ادامه جدول 3(  نتایج حاصل از رتبه بندی اجزای مدل بهینه مهار و موازنه قدرت
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موشی سپرده ، یکی از اجزای جامعه مدنی که عمال به فرا1ادوارد شیلزبه اعتقاد  
 ملت و ملیت ویژگی نوعی از جامعه محسوببه اعتقاد وی شده واژه ملت است. 

شد که جامعه مدنی جانشین آن گشته است. لذا با تقویت جوامع مدنی، ملت  می
 ,Shils)انسجامی را ایجاد کرد که شاید هیچ چیز دیگری نمی توانست ایجاد کند

 گرفت که ملیّت، جامعه مدنی را منسجمگونه نتیجه  این توان می . پس(17 :1991
کند. کشورهای غربی با تبدیل رعیت به شهروند و جذب تدریجی آن در ساز و  می

کار بازار ملی، به سوی مدیریت عمومی و نظام آموزشی بهتر، همراه با بازپردازی 
ملی حرکت کردند و امروز آنچه برای حاکمیت ملت ها بر سرنوشتشان های  هویت

رد، ساختن ملتی یکپارچه، بلوغ یافته و آگاه به حقوق خود و نیز عالم به اهمیت دا
کارگماری ه که قادر به انتخاب و بای  قدرت در کشور است؛ به گونههای  ساختار

 مردانش باشد. هوشمندانه دولت
بدیهی است که امکان ساخت ملتی آگاه و خردمند، نه از حکومتی که قادر به  

های  توان آن را در دوش توده می آید و نه می ملت است برتحمیل اراده خود بر 
 مردم گذارد. تنها با تقویت نهادهای جامعه مدنی و همفکری نخبگان کشور

 توان قدم محکمی به سوی این مهم برداشت.  می

 این پژوهش حاکی از این است که علی رغم آنکه کلیه خرده نتایج حاصل از 
مورد تایید خبرگان قرار دارد، اما پراکندگی آرای مدل مهار و موازنه های  سیستم

خبرگان بر روی دو عنصر عامه مردم و احزاب زیاد است. عدم اجماع خبرگان بر 
تواند بیانگر یکی از علل اجرایی نشدن آن تلقی  می روی این دو خرده سیستم

 گردد. 
ار و با عنایت به مباحث مطروحـه در ایـن پـژوهش، الزامـات اسـتقرار سیسـتم مهـ       

شود. بر طبق این مدل رسـایی صـدای عامـه در     می ارائه 4 جدولموازنه به صورت 
پرسشگری از حکومت، شفافیت پاسـخگویی حکومـت، ارتقـاء سـطح بلـوغ عامـه       
مــردم، افــزایش ســرمایه اجتمــاعی و اعتمــاد عمــومی، شــکل گیــری جامعــه مــدنی 

در ای  اخـالق حرفـه  قدرتمند، تقویت احزاب و سازمانهای مردم نهاد و نیز رعایـت  

                                                                                                                 
1- Shils , 1991 
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باشـد. بـدیهی    می جمعی پیش نیاز استقرار سیستم مهار و موازنه قدرتمندهای  رسانه
است زمینه سازی اجـرای ایـن مـدل در سـطح ملـی نیازمنـد مطالعـات و تحقیقـات         

 باشد.   می تری میدانی وسیع



 
 

 

 رسایی صدای عامه در پرسشگری از حکومت

 های سیاسیتقویت احزاب و تشکل

 افزایش سرمایه اجتماعی و  سطح اعتماد عمومی

 شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند

 های مردم نهاد )سمن(تقویت سازمان

 های جمعیای در رسانهرعایت اخالق حرفه

 شفافیت پاسخگویی حکومت

 ارتقاء سطح بلوغ عامه مردم

الزامات سیستم مهار 
 و موازنه قدرت

 . الزامات سیستم مهار و موازنه قدرت3 شکل
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که پژوهشگر در حین انجام تحقیق با آن مواجه  با توجه به مباحثیدر خاتمه  
پژوهشی ذیل برای انجام پژوهش ها و های  بوده است، موضوعات و حوزه

 شود:  می تحقیقات آتی پیشنهاد
 
 بررسی الزامات استقرار سیستم مهار و موازنه مطلوب در کشور؛ 
 وای  مطالعه تطبیقی رسایی صدای عامه در ایران و دیگر کشورهای منطقه 

 جهانی؛

 توانمندسازی جامعه مدنی در استقرار سیستم موازنه و مراقبه های  بررسی شیوه
 مطلوب؛ 

  بررسی نقش احزاب و نهادهای سیاسی در استقرار سیستم موازنه و مراقبه
 مطلوب؛

 بررسی نقش رسانه در استقرار سیستم موازنه و مراقبه مطلوب؛ 
 طبیقی کشورهای پیشرو؛خصوصیات دولت مدرن در عصر حاضر با رویکرد ت 

 زامات استقرار دولت مدرن در کشور.بررسی ال 
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