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 مقدمه  

ساخت و تقویت  جریان درهایی از تکلیف دولت پرداختن به جنبه مسئلة بنیادین پژوهش حاضر

فرضیة اصلی در این راستا  .کندفرهنگ مشارکت شهروندی است، که از آن به نقش تعبیر می

ها، از جمله حق متوجه نحوة رفتار و عملکرد دولت در برخورد با شهروندان و مسلمات حقوق آن

، و بنا بر «نظریة میثاق اجتماعی»له، دولت بر پایة به باور مفروض این مقا. مشارکت است

به مردم، در برابر آنان « حق تعیین سرنوشت همگانی»و « حق بنیادینِ حاکمیت مردم»اختصاص 

در اجرای این مهم، با التزام به بنابراین، دولت . پذیری مکلف است کم در حوزة مشارکت دست

مندی شهروندان از رین میزان آگاهی، شناخت و بهرهتواند زمینة بیشتساخت فرهنگ مشارکتی، می

این  تأییددر . جایگاه و نقش فعال در تعیین سرنوشت و سرشت شهروندی خویش را فراهم کند

بیش از هر امر دیگر، مستلزم ایجاد مشارکت همگانی شهروندان در جامعه، باور باید اشاره کرد که 

مشارکت پیامد این آگاهی، به . قوق مشارکتی استبرای آگاهی از ح بسترهای فرهنگی و آموزشی

ها به آگاهی و شناخت شهروندان از هویت شهروندی خویش و سازیفعاالنه شهروندان در تصمیم

از طرفی، . انجامدجانبة شهروندان در مدیریت امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، می مداخلة همه

بر جامعه و شهروندان منجر شود، آشکارا با ایجاد  اتخاذ هر گونه سیاستی که به تسلط بیشتر دولت

توان گفت اعتقاد سان می بدین. گرا مغایر است پذیر و مردم و استمرار نظام سیاسی مشارکت

ها به حقانیت و ارجحیت شهروندان در اعمال قدرت به نحو همسان با دولت، در مقام نظر،  دولت

های شهروندبنیادی در مقام عمل، به مالک هابندی دولتو همچنین، درجة وفاداری و پای

پژوهش پیش رو از میان تنوع و . هاستگریزی دولتپذیری یا مشارکتدهندة میزان مشارکت نشان

های دولت، درصدد است تکلیف بنیادین دولت در گسترة میدان مطالعاتی پیرامون نقش

را از رهگذر توجه به مقولة شناختن حق مشارکت شهروندان در مدیریت سیاسی جامعه  رسمیت به

فرهنگ مشارکت و نقش دولت در توسعة آن واکاود و به مصادیقی از نقش دولت در این زمینه 

 .اشاره کند
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 دولت در مواجهه با مشارکت شهرونداننحوة برخورد 

 یافتگی تدریج در اشکالِ مختلفِ توسعه به ای است کهاقداماتِ سازندهسازی از جمله  فرهنگ

رفتاری یا  سیاستاذ هر خاتاز این رو، . دشو نمایان می قتصادی، اجتماعی و حقوقیسیاسی، ا

تردید در  بی، اجتماعی -مندکردن شهروندان از منافع سیاسیزمینة بهرهدر  هادولتگیری  موضع

بدین ترتیب، باید در نظر داشت که بروز رفتار و . بافت فرهنگ سیاسیِ جامعة مورد نظر ریشه دارد

ها، بدین معنا که حضور شهروندان را در مدیریت سیاسی دموکراتیک از سوی دولتحرکات 

مردان با سویی دولتهمو  ب ایجاد حس تفاهمجامعه بپذیرند و بدان بارو داشته باشند، سب

. شودبشری، می یها تیهوها و عنوان نگاهبانان ارزش ، بهه حاکمانبشهروندان و اعتماد شهروندان 

توسعه عنوان عاملی اساسی در  را بهیافته  اجتماعی توسعه -سیاسی فرهنگ، ساخت با این توصیف

بهترین حکومت را   میلست که جان استوارت از همین روبرشمرد و توان جامعه میو تعالی یک 

 ،های حکومت آزادیکی از برترین سودمندی ،از نظرِ میل ،بنابراین. دانستحکومت انتخابی می

برای  شهروندان شود کهاین کار زمانی محقق میو  اس شهروندی استپرورش هوش و احس

اثرگذار باشد، به همکاری  هاآنبر منافع مشترک  طور مستقیم بههای شهروندی، که ایفای نقش

قلمرو ،  با توجه به نظر ماتیو آرنولد ،همچنین(. 51 ، ص631 میل، ) فراخوانده شوند

که  سازی است و هدف آن با هدف فرهنگ،انسان یندِافرغازِ به شهروندان، در حقیقت آ

 شهروندان تکلیف اصلیبنابر نظر آرنولد، آموزش . داردکامل وجوی کمال است، انطباق  جست

گیرد و شهروندان را  قرار می هاانسانکردن  دولت است که در خدمت یکپارچه میدان عملدولت یا 

شدن بیشتر در کانون قدرت متمرکز، آماده و مجهز  و سهیمبرای مشارکت حداکثری در ادارة کشور 

ها در ایفای نقش مؤثر خود در تحقق مطلوب و بدین منوال، دولت(. 73، ص631 لزلی، ) کند می

 ,Rahmatollahi  et al., 2015) اند مواجه( نمایشنامه)بسامد فرهنگ سیاسی و شهروندی، با سه متن 

pp.113-114.) 
                                                           
1. John Stuart Mill  

2. Matthew Arnold  
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های سیاسی محدود، را در رفتارهایی متأثر از فرهنگنمود این مواجهات  ، آلموندبه تعبیر 

و نظایر آن را ( 37ص، 611 پور، مهدی ومسعودنیا )بندی کرد توان صورتتبعی و مشارکتی می

توان بیان کرد ها در قبال مشارکت شهروندان به شرح زیر میبا رویکرد و رفتار سیاسی دولت

 (. 63ص، 616 ازکیا و غفاری، )

در این فرهنگ سیاسی شهروندان از جایگاه شهروندی خود و نحوة  : ضدمشاركتيسیاست 

گذاری دولت و ساختار نظام سیاسی آگاهی ندارند، و سبک حکمرانی دولت طوری تنظیم  سیاست

 آید؛شود که منافع عمومی شهروندان به حالت تعلیق در میو تعریف می

در فرهنگ سیاسی تبعی، شهروندان فقط از برخی  :6شده هدایتپذیری مشاركتسیاست 

های یابند و راهترند، آگاهی میشده گذاری و نظام مالیاتی، که شناخته کارکردهای دولت نظیر قانون

با . شناسندهای جامعه را نمیآفرینی مؤثر بر نظام سیاسی و نیز زیرساخت فهم و شناخت و نقش

پیگیری المنفعه ظاهر عام بههای خویش را در پوشش طرحها اهداف دولتاتخاذ چنین سیاستی، 

 .کنندمی

در فرهنگ سیاسی مشارکتی، شهروندان از آگاهی کامل  :7واقعيپذیری مشاركتسیاست 

واگذار  نهادهای مدنی و شهروندیقدرت را به  به صورت واقعیدولت نیز . سیاسی برخوردارند

در تعیین سرنوشت واسطه  بیدخالت  ایبرار الزم در نتیجه، شهروندان از میزان اقتد. کندمی

. ، برخوردار خواهند بودبر نظام سیاسی حاکممستمر نظارت  و احزاب فراگیرخویش، از مجرای 

در چنین بافتی، جریان ساخت فرهنگ مشارکت سازمانی، به روش مطلوب و شهروندمدارانه 

کنند مدیر احساس عه، شهروندان شود در جامپیامد این رفتار دولت موجب می. شودمحقق می

، 617 پاک، خوبروی)بدانند ل ئوسازمان خودشان هستند و خود را در مقابل سرنوشت سازمان مس

                                                           
1. Almond  

2. Anti Participation Methods 

3. Guided Particibility Methods 

4. Real Particibility Methods 
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 ةهم کارگیری بهراهکار مناسبی برای دریافت و  ی رفتاری دولت،این الگو ،(5 -3 ص

دهد توجه ن میتحقیقات نشا. تحقق اهداف فردی و سازمانی است برایهای کارکنان  توانایی

عنوان رفتاری  اقدام دولت را به این شود شهروندانمنافع عمومی موجب می به خواست ودولت 

ای تالش کنند تا بار دیگر از این چنین تجربه دلیل خوشایندی بهاغلب  مثبت و مؤثر یاد کنند و

 6/11بیش از ها حکایت از آن دارد که در شنتایج این پژوه ،همچنین .موهبت برخوردار شوند

 ،نسبت به دولت شهروندان مندی و اعتماد، میزان رضایتشهروندبنیاد هایدولتدرصد از 

در های خود پیشنهاد ةارائسبب بار به   شهروندان فقط برای یک اگر ،بنابراین .صددرصد بوده است

رت و لو به صو ،تشویق شوندرخصت مداخله یابند و از این رهگذر  ل سیاسی و اقتصادیئمسا

مندی از احساس این عامل سبب بهره ،ها ناچیز و ناقابل باشد مادی، هرچند هم که این تشویق

مستقیم در  ةو مداخل شهروندان خودحاکمیتی ةشود و زمینداشتنیِ ارزشمندبودن می مثبت و دوست

 (.7  ، ص616 الوانی، )کرده است گذاری عمومی را فراهم  سیاست ةعرص

 يمشارکتة فرهنگ های دولت در توسعنقش

در امور سیاسی و شهروندان یکی از عواملِ مؤثر بر میزان مشارکت  سازی، طور کلی فرهنگ به

متأثر از دو بر این نکته باید تأکید کرد که چنین مشارکتی  ،از این رو. شود محسوب میاجتماعی 

و شناخت  از حداقلِ آموزش عمومی و همگان شود کهممکن می یوقتعامل نخست : عامل است

در (. 3 1، ص615 ،  لوفان بومر) ل و مشکالت، برخوردار باشندئتوانِ علمی برای بررسی مسا

ها با دولت. دارد مرحله به سازی سیر مرحله فرهنگشناسایی بستر این مهم باید توجه کرد که 

ولین، عنوان ا ها، بههای آموزشی، به باالرفتنِ سطح آگاهی سیاسی خانوادهکارگیری طرح به

های سازنده در جامعه کمک گرفتن نقش ترین نهاد اجتماعی، برای برعهدهترین و مهم کوچک

شود شهروندان رفتارهای درست و تربیتی، دولت موجب میـ  در این مسیر آموزشی. کنند می

                                                           
1. Franklin levan Baumer 
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 طور هر گونه آموزشی که به. کنندخود با دیگران اتخاذ  ةمتعارفی را در نوع برخوردهای روزمر

شود، بسان می شهروندان عرضهدولت به ویژه  بهمربیان و  شده از جانب خانواده، معلمان، یتهدا

هویتی، ازخودبیگانگی،  یهای برا در برابر آسیب های بلندمدتی است که جامعهگذاریسرمایه

بیشترِ  یها برای ارتقادولت ،از این رو. دکنتهاجم فرهنگی و معضالتی از این دست، ایمن می

 .را بسازند های آن باید فرهنگ و پیشینههای بعدی، نخست دهی و تربیت بهتر نسلآموزش ازدهب

اجتماعی و نیروهای تحت خدمت خود در  ةدر هر ردة شهروندان جانب به آموزشِ همه ،سپس

 (.  3-37، ص616 ،  بیتام)کنند مبادرت ی و اثربخشی بیشتر ساختار قوای حاکمه، برای کارآمد

مشارکت فعالیتی داوطلبانه، بنابراین، با فرض اینکه . م ناظر به تعهدشناسی دولت استعامل دو

توان گفت ایجاد کند، مییک تقابل متناظر درگیر می دررا   سازمان و ارادی و آگاهانه است که افراد

به دیگر سخن، دولت . تعادل در این تقابل دوسویه، مستلزمِ تعهدشناسی از سوی دولت است

مثابة معیارهای جهانی منشور اخالقی برای  اتی را که در اصل جنبة اخالقی دارند و بهتعهد

توان به از جملة این اصول ارزشی می. گیرد روند، بر عهده می ها به شمار میتعهدشناسی دولت

های امانت، مالکیت، اعتبار و اعتماد، شفافیت، منزلت، انصاف، شهروندی و حساسیت متقابل اصل

در حقیقت، دولت با قبول تعهدات اخالقی (. 73 -71 ، ص611 خنیفر و مقیمی، )کرد  اشاره

شایان ذکر است نگاه بشردوستانه به . کندنقش خود را که بیشتر چهرة حقوقی دارد، ایفا می

های حقوق  چندی نظیر اعالمیة جهانی حقوق بشر و میثاقالمللی  در اسناد بینتعهدات دولت 

ها را  آور برای دولت از این رو، این وجه الزام  .ه استه رسمیت شناخته شدببشری و شهروندی 

حقوق »گفتمانِ ، آن را در زمرة تر تعبیر فنی ا بهی 6نوینمدیریت سازمانی عنوان پارادایم  بهتوان  می

                                                           
1. David Beetham 

اصل سوم قانون  1همچنین، بند ، 133 از هر دو میثاق   ة از ماد  و بند  171 جهانی حقوق بشر  ةاعالمی    ةماد.  

 .ایران به ضرورت مشارکت و التزام دولت در این زمینه پرداخته است اساسی جمهوری اسالمی

 .مدارانه برای دولت است بشردوستانه برای شهروندان و نگاه تکلیفکه دربردرندة نگاهی . 6
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بدین ترتیب، باور و تعهد (. 613-613، ص 61 توحیدفام، )د کرتلقی   «عمومی دموکراتیک

کم بخشی از قدرت مدیریت  ها مردم هستند و دستمسئله که گردانندة اصلی سازماندولت به این 

دهندة التزام عملی  سازمانی از آنِ مردم است، و میزان پذیرش یا سرپیچی از این مهم، نشان

  .(Dahl, 1989, pp.120-121) ها به توسعه یا عدم توسعة فرهنگ مشارکت سازمانی است دولت

آگاهی  ةدرج، دموکراتیکسازی  ی فرهنگهانتیجه گرفت در الگو توانمی ر این اساس،ب

الگوی . با کیفیت جریان اطالعات ارتباط دارد طور مستقیم بهسیاسی و اجتماعی شهروندان 

باالبردن توان فکری تحول  برایراهکاری  ،شهروندبنیادهای سیاسی سازی سیاسی در نظام فرهنگ

توان ها میبا توجه به این واقعیت .آفرینی در جامعه است و نقش بودندر باورهای افراد برای مؤثر

گیری  سازی تا چه حد وسیع و متنوع است؛ از نخستین مراحل شکل فرهنگ ةکه دامندریافت 

تغییر در منش و هویت  مانندلی ئمسا ،بنابراین. گیردشخصیت افراد تا تکوین و بلوغ آن را دربرمی

 .مؤثر واقع شوند سازی، توانند در راستای فرهنگمی ،شخصیتی افراد، آداب و رسوم و عوامل

همچنین، در فرهنگ سیاسی مشارکتی دولت باالترین میزان التزام اخالقی و عملی به 

پذیری و  جامعه دهی،آموزشبه سه مؤلفة  از این میان،. پذیری را در برنامة خود دارد مشارکت

پرداخته ولت در جریان ساخت فرهنگ مشارکت سازمانی عنوان التزامات بنیادین د به سازی ظرفیت

تقویت جز از طریق ، یافته هدفمند، قانونی و سازمان جریان مشارکت سیاسی ،ترتیب دینب. شود می

، محقق اندتوسط دولت، در موقعیتی که نهادهای مدنی هنوز مستقر نشده های سیاسی تشکل

های  جریان تشکیل و استمرار احزاب محدود یا محصور شود، شکاف اگراز این رو، . شود ینم

حزب سیاسی . ساز خواهند بود ها سرانجام بحران شوند و این شکاف اجتماعی موجود تشدید می

ای و ملی و با هدف شرکت در کارکردها و  محلی، منطقه گوناگون ةیافت در واقع با اتحاد سازمان

                                                           

دموکراتیک است و  ةمعیارهای دموکراسی یا ظرفیت حقوقی اعضای یک جامع ةکنند حقوق عمومی دمکراتیک تعیین.  

حقوق سالمت و بهداشت، حقوق اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی، : ها شاملِ هفت مجموعه از حق ةدربردارند

 . سیاسی و حق آرامش است
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کوشد قدرت سیاسی را تصاحب کند و از طریق احراز  خاستگاه خود، می ةسیاسی جامعنهادهای 

 ،از این رو(. 35-31، ص651 ،  دوورژه)ا و منافع اعضای خود اعتبار بخشد نظرهاین قدرت، به 

شرح توان به  پذیری مردم را می ترین کارکردها یا مزایای حزب سیاسی در ارتباط با مشارکت عمده

 :زیر برشمرد

 منظور افزايش مشارکت آموزش شهروندان به

، آفرینی مدنی شهروندان برای نقش کردن آموزش سیاسی همراه با پرورش فکر سیاسی و آماده

سیاسی های تحقق فرهنگ راهجمله شود و از یندمحور مورد توجه واقع میارویکردی فر ةمثاب به

تعیین سرنوشت گرایانه در  نه و عاممدنی ناظر به مشارکت آگاها ـآموزش سیاسی . استمطلوب 

ها یندهایی اشاره دارد که افراد به کمک آناپرورش سیاسی نیز به فر. استسیاسی و عمومی 

هایی را که به آن تعلق گروه ها یا خرده ها، گروه ها و الگوهای رفتار سیاسی ملتهنجارها، ارزش

یافته از این  جویی آگاهانه و پرورش ارکتبنابراین، مش(. 761، ص 61 ،  لیپست) آموزندمی ،دارند

باید نسبت به پیامد اهداف و منافع مشارکت درک متعارفی حاصل یابد که شهروندان رو اهمیت می

ممکن است تصور شود که تربیت شهروندان مستقیماً با فرایند دموکراتیزاسیون »طوری که  به .کنند

الم واقع، چه کشورهای مترقی و چه غیرمترقی، در ع. ارتباطی ندارد، اما در واقع چنین نیست

ازهمه، در اندیشة ساماندهی به  اکثریت، کمابیش با مردمان ساده است و این خیل عظیم بیش

دار اصلی جامعه هستند، به فراموشی معیشت خویش است و اغلب این حق را که حقیقتاً زمام

تفاده کرده و با غصبِ حق حاکمیت آنان، اس در نتیجه، اقلیت حاکم از غفلت آنان سوء. سپارند می

ویژه در این  به. کنندارادة غاصبانه خود را تحمیل کرده و آن را به نام ارادة عمومی بیان و معرفی می

دوران بازار تبلیغات، سخت گرم است و شهروندانِ ناآگاه و غافل، بیش از هر کس فریفتة تبلیغات 

وظیفة اصلی . شودکراسی از بنیاد سست و متزلزل میآمدن چنین وضعی، دمو با پیش. شوندمی

                                                           
1. Maurice Duverjer 

2. Lipset  
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ها را سد کند روی این آسیبسرعت و با جدیت تمام، مسیر پیش دولت در این میانه آن است که به

و سطح افکار عمومی را طوری باال ببرد که زندگی را صرفاً امرار معاش و تحصیل قوت الیموت 

نیز دریابند که حق تعیین سرنوشت . نوی باالتری هستهای معندانند و دریابند که در جهان لذت

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ، سرنوشت اجتماعیجانبة خویش را دارند و خود باید دربارة  همه

دولت با القای اصولی مانند بدین ترتیب (. 5 ، ص653 رحیمی، )« خویش، تصمیم بگیرند

به صحیح و سالم ویش، آموزش در تعیین سرنوشت خ شهروندان خودمختاری و حق حاکمیت

 ،در حقیقت .رود رسانی به شهروندان پیش می و در مسیر منفعت رساندشهروندان را به انجام می

امنیت، برقراری عدالت، ایجاد نظیر  دیگر مطلوب انسانی و هایمانند ارزشجلب منعت عمومی 

از دولت  ضایت شهروندانرمانند آن، موجب افزایش و  مداری ، کرامتو انتقادپذیری پاسخگویی

 (. 6 ، ص613 ،  میلبراث و گوئل)شود می

 شهروندان پذيری جامعه

ها و ها، ارزششهروندان شیوهتوان معرف فرایندی دانست که از مجرای آن را می  یپذیر جامعه

 زندگیوجه یری سه پذ جامعهاز این رو، . مدنی دارندو هویتی گیرند میهای اجتماعی را فرانقش

 جامعهسوم،  ؛فرهنگ؛ دوم، شخصیتکنندة نخست،  ترتیب بیان که به گیرددربرمی شهروندی را

پذیری  جامعه ةبه مقول 6آلموند و وربااندیشمندانی مانند  .(15-11، ص 61 زاده، نقیب)است 

های جمعی،  رسانه های داوطلب، خانواده، مدرسه، گروه مانندعواملی چند  و اندسیاسی توجه کرده

آلن و گای، ) اندمؤثر دانستهشهروندان پذیری سیاسی های حزبی را در جامعه حکومت و کارگزاری

 و آموزشراهکاری مؤثر برای ، شهروندان پذیری سیاسیجامعهبا این وصف، (.  1، ص617 

 .است شهروندان و ساماندهی تحقق منافع عمومی شهروندان رفتار سیاسی دهی به جهت

                                                           
1. Melberath & Goel  
2. Socialization 

3. Verba 
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 بخشي به مشارکت شهروندان جهت

تصمیم نخست، : توان متصور شدمی گونه تصمیم دو ،هر اقدام سیاسیدر یک روایت کالن، برای 

عوامل  ،در این میان. جِهت این اقدام است ةتصمیم درباردیگر، نکردن و  کردن یا اقدام اقدام رةدربا

خوش  دسترا بخشی عمومی  جهت متعددی از جمله فشار خانواده و گروه همساالن، مسیر این

 های سیاسیفرهنگ(. 1 -1 ، ص613 میلبراث، ) بخشددهد و بدان عینیت می خود قرار می

بر  گیریاین جهتبنیان هر چه رو از این . گیرندگیری شکل میبر مبنای دو نوع جهتفراخور،  به

تحقق بیشترین میزان مبتنی بر  تر ویافته تکیه داشته باشد، فرهنگ سیاسی تکامل یعقالنیت و آگاه

محور از این رو،  .و نکتة بدیهی اینکه عکس قضیه هم صادق است خواهد بودمشارکت عمومی 

دیگر، مبتنی  بخشی شود و جهتمربوط میشهروندان های درونی به نگرشدهی،  نخستِ این جهت

شامل نوع ن بخشی شهروندا جهت .شهروندان است مدنی ـ سیاسیها و مناسبات بر وضعیت

درک  ةدرج است کههای سیاسی نسبت به پدیدهشهروندان اکی، ارزشی و احساسی رهای ادنگرش

امور کشور راهبری در گری کنشهای احساسی که برای نسبت به سیاست و ارزش را اشخاص

بیشتر بر  ،شهروندان بخشیِ یادآور شدیم، جهت طور ، هماندر محور دوم. کنند تعیین می ،دارند

های آن است که اشخاصِ حاکم، سیاست کنندة داری و زمامداران است و بیاندار مناسبات زمامم

،  61 بشیریه، ) گذارندحکومت و ساختارهای حکومتی، چه تأثیری در روند مشارکت می

پذیری شهروندان، این است که  ها در جامعهروی دولت ترین چالشِ پیشمهم ،از این رو(. 667ص

 سازی فرهنگ های دولت در گذاریحکام و سیاست عملکردِ ةنسبت به نحووندان شهرواکنش 

بررسی کنند که ساختارهای سیاسی جامعه چه امکانات و  ،همچنین. دکننشهروندان را شناسایی 

از . گیرنددر مدیریت عمومی جامعه پیش می شهروندان ای را برای مشارکت سیاسیمشی خط

گیری سیاسی شهروندان این است که جهت شهروندانجلب مشرکت  ها درترین وظایف دولت مهم

ها گیری این امر مسیر نخواهد شد، مگر اینکه دولت خود در جهت. کنند، معقول و منطقی را رصد

بسترهای  ها، رفتاری عقالنی و شهروندمدار داشته باشد و بخشی به آن در برابر شهروندان و جهت

 .دکنفراهم  پیشرفته و کارآمد عنوانِ یک فرهنگ سیاسی ا بهرعمومی الزم برای ایجاد فضای 
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 سازی شهروندانظرفیتکسب مشروعیت به روش 

های ناشی از برخورد ِ دولت در نارضایتیهر زمان که  میان دولت و شهروندان،در زمینة مناسبات 

برای جامعه  بدل شود، آمادگیئلة بحرانی یا مطالبة شهروندی به یک مسشهروندان  ةزندگی روزمر

دولت، صرف وضعیت، همة انرژی در این . خواهد شد مناسبات سیاسی بیشتر احساستغییر 

ممکن است وافی به مقصود مدت  در کوتاهاین تدبیر چند  هر. شودمیسازی  مشروعیتکرد  هزینه

معنا و کارکرد اصلی قدرت،  ینهادهااین نحوة کسب مشروعیت برای درازمدت  ها باشد، دردولت

 . از دست خواهند دادخود را، که همانا جلب نظر شهروندان است، 

ة ها در عرصدولتیا به تعبیر بهتر، هنر آفرینی  یکی از نقشمثابة  به  یسازبنابراین، ظرفیت

سازی دایر بر امکانات روزافزونی است که دولت برای ابراز نظرها و  ظرفیت. شودمیعمومی تلقی 

در ظرفیت ایجاد نوعی  از این رو، اگر. جامعه برعهده دارد ةر اداردشهروندان گسترش مشارکت 

نیروهای مردمی را با نشاط و تواند تا حد زیادی برای مشارکت همگانی صورت گیرد، میجامعه 

گان در مواجهه با کنند مشارکتهر یک از شود که این امر زمانی آشکار میتأثیر بهینة . کندانگیزه 

گر فعال و عنصری نیرومند در ، کنشتأثیرگذاریک شهروند احساس ش، حق تعیین سرنوشت خوی

 . اجتماع داشته باشند

 :شودی بار میامروزهای فرایند، قواعد و الزاماتی به دولتدر این 

این الزامات این است که دولت به این باور بنیادین و این توافق اساسی با  ةاز جمل( الف

حتیاط، انصاف و عدالت را در برخورد با شهروندان پیش گیرد؛ شهروندان رسیده باشد که جانب ا

گیری و  بدین معنا که در جریان اعمال قدرت، همواره به واگذاری بخشی از اختیارات تصمیم

 (.Linz & Stephan, 1996, p.3)باور داشته باشد اعمال قدرت به شهروندان 

که بیشترین  طوری عمومی به و جلب منافعسازی برای جذب  الزامات ظرفیتدیگر از ( ب

های موجود و  متعدد خود را در چارچوبو منافع مطالبات  ،تعداد شهروندان بتوانند خواست

                                                           
1. CapacityBuildining in A-Z of Effective Participation, www.Partnerships,org.uk.p. 16. 
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کنند آن است که مردم بتوانند از بیشترین میزان ظرفیت خود برای متعارف در نظام سیاسی بیان 

تیجة این وضعیت، میزان در ن. گزینش رهبرانی مسئول در انتخاباتی عادالنه و آزاد سود جویند

نسبت معقولی از حق  یافته و شهروندان قادر به اعمال به  اقتدار انحصاری و مطلقة دولت کاهش

 (.51-36، ص616 همکاران، و   دایموند)حاکمیت خود خواهند بود 

با افزایش . ساز است های سیاسی، بحراندر جریانکنندگان  عددی مشارکتافزایش تعداد ( ج

و  سیاسی به هر دلیلکنش از  هکه در گذشتشهروندانی ان همواره احتمال دارد رکنشگعددی 

و   پای)راه یابند فعال سیاسی ة کنش کنار بودند به عرص، اعم از عوامل درونی و بیرونی موجبی،

های الزم برای اطمینان زمینه کردن به فراهم کلفها مدولتبنابراین، (. 13، ص611 همکاران، 

و  کنند میرا به خود متمایل شهروندان ، عمومیبا جلب اعتماد دولت . سیاست هستند بهشهروندان 

جریان کسب مشروعیت از طریق افزایش  دربدین ترتیب،  .آوردوجود می فضایی توأم با همدلی به

وفاق بندی به الزامات یادشده،  ضمن پایدولتی کارآمدتر است که  پذیری، ظرفیت مشارکت

. ها جلوگیری کندپدید آورد و بتواند از برخورد و سرکوبی جناحعموم ین اجتماعی بیشتری ب

 را هر موقعیتیهای سیاسی پیشرفته فرهنگ. های سیاسی را کاهش دهدقادر باشد تنش ،همچنین

های پیاپی، آگاهی از نوع این نظرسنجی ةنتیج. کار گیرند به های شهروندانگیری از نظربرای بهره

ها و از برنامه همگانی سیاسی و اجتماعی و تخمین رضایتمندی ةدر عرص مطالبات شهروندان

برآیند مستقیم رفتار دولت با افکار و  شدن عددی شهروندان، افزوده .راهبردهای جامعه است

از یی با توانمندی و اخالقمندی کمتر، هاهای کارآمد در مقایسه با دولت دولت .هاستاندیشه

 مندند اصالح برخوردهای نادرست بهره و یشتر برای قبول ایرادهاپذیری ب حساسیت و انعطاف

تمرین  ةبه دیدالزامات، یک از این  به هر ،واقع درهایی چنین دولت( 33 ، ص611 مقیمی، )

 . نگرندمیدر مسیر کارآمدی و شهروندبنیادی سیاسی 

                                                           
1. Larry Diamond 

2. Lucian W. Pye 
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 انتوانمندسازی شهروند

بتواند احساس نظام سیاسی اگر ن باورند که هر پردازانی مانند دیوید هلد بر ای عالمان و نظریه

در . است دولتی پیشرفته، دموکراتیک و کارآمدتردید  بی ،را پرورش دهدشهروندان سودمندی 

انجامد گیری شهروندانی آگاه میشکلای وجود دارد که به های بالقوهقابلیت ساختار چنین دولتی،

بر  (.Held, 1996, p.373) کردن داشته باشند کومتهای حینداتا بتوانند دلبستگی مستمری به فر

 اکثر شهروندان درة روشی برای ترغیب و جلب مداخل تیک،دموکراهمین اساس، الگوی حکمرانی 

در این روش، نتایج مطلوبی از جمله حق تعیین . سیاسی خویش است ةامور مربوط به آیند

ها و عرصه همةدر  اظهارنظرکردن های مختلف جامعه برایشناختن گروه رسمیت سرنوشت و به

ایجاد باری، اندیشة (. 33-31، ص631 ،  دال)آید ل پیش روی جوامع انسانی، به دست میئمسا

ها ها مشارکت کنند، در اکثر دولتگیریکه بتوانند در تصمیمطوری  شهروندی به -مدنی هایگروه

ساسی کارآمد، در راستای تحقق اسازی مدنی و  فرهنگ اما اگر دولتی با رویکرد. وجود ندارد

ماهیتی، به کارآیی و اثربخشی  ،حقیقت باشد، درعمومی پیشگام و همراه  بیشترین میزان منفعت

های سیاسی نظامبرای نمونه اکثر . است ساختاری و نهادی خود، در مقام دولت، یاری رسانیده

و  و راه بردهای اصلی جامعهها در اجرای برنامهاز یک سو ، مرز موفقیت خود را دموکراتیک

 عمومیبسیاری از معضالت  و از دیگر سو، ریشةها گیری از نظر شهروندان در تصمیم گیری بهره

 های سازمانیگیریها در تصمیمناشی از احساسِ نبود مشارکت آن را درون نهادهای دولتی

تصادی، اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اق مانندهای مختلفی ه، در جنبهئلاین مس یقلمرو. اند دانسته

پذیرانه با آمیز و مشارکتگرایش حاکمیت به برخورد مسالمتبدین ترتیب، . یابدمصداق می

ها برای های شهروندی، التزام به ایجاد برابری در برخورداری از فرصتشهروندان، گسترش حق

 یارکان اساسلة منز که جملگی بههای شهروندی، ها و آزادیشهروندان، تأمین و تضمین حق

در همین چارچوب فکری، (. 5 ، ص611 فاضلی، ) آیندبه شمار میمطلوب حکمرانی 

                                                           
1. Robert Dahl 
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مثابة  ایشان بوده و بهواگذاری بخشی از قدرت به  شهروندان در حقیقت، معرف توانمندسازی

 وقتی ،بنابراین. آیددموکراتیک به شمار میهای دولتکم در عالم نظر، برای  ، دستاساسیتکلیفی 

 و دهانسانی پذیرفته شوند و به نیرو و توانایی آنان اذعان ش ةعنوان منابع و سرمای شهروندان به

های متعدد در جامعه گرفتن نقش هایی برای برعهدهکرامت آنان حفظ شود، خود را در موقعیت

کرد  باید اذعان. پی خواهد داشت را دری از سوی دولت پذیری عمومنفعتیابند که پیامد آن ممی

یک نظام  و مشروعیت ها، از عوامل مقبولیتگذاری یند سیاستاهمگان در فرکه درگیرشدن 

از  عظیم یو منبع شود میو موجب ایجاد حس رضایتمندی در شهروندان به شمار آمده سیاسی 

این احساس خوشایند . آوردمی به ارمغان را برای اشخاص ینفس و کارآمد انرژی و اعتمادبه

 .حقیقات با احساس تأثیرگذاری مدنی یا احساس تأثیرگذاری سیاسی ارتباط مستقیم داردتبا مطابق 

دهند توان گفت مشارکت در سیاست و احساس تأثیرگذاری همدیگر را پوشش میطوری که می به

همچنین، . آوردوجود می هبگری فعال و پویای شهروندان کنشرا در روند  آثارای از و حلقه

 (.15، ص613 میلبراث، ) تقویت شود در شهروندان «نیرومندیخود» حساسِشود اموجب می

 افکار عموميتوجه به 

طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی  دموکراتیک فرض بر این است که افکار عمومی به هایدر نظام

های  شیوه ساالر، های سیاسی مردم در نظام ،از این رو. شوند های سیاسی مؤثر واقع می گیری تصمیم

برای تشخیص سطح و عمق خواست و مطالبات مردمی  را مستقیم یو مراجعه به آرا پرسی همه

شده است و اکنون در برخی  عمال میپرسی از دیرباز در یونان باستان اِ همه. گیرند کار می به

 شدنی ادلیل محدودیت شمار مردم و موقعیت سیاسی خاص آن اجر سوئیس به مانندکشورها 

به راتی در نوع برگزاری آن یهای دموکراتیک این شیوه با اندک تغی در سایر نظام ،افزون بر آن. است

های سیاسی حساس مانند نمایندگی  دادن به نمایندگان و نامزدهای تصدی پست رأیصورت 

در  .شود اجرا میو محلی های مجلس نمایندگی، ریاست جمهوری و شوراهای نمایندگی  کرسی

را در ها  دولتتوفیق شهروندان خواست عمومی و توجه به فکر و  یمراجعه به آرا ،یقتحق

 (.1 7، ص 61 بشیریه، ) پی داردمردمی در مشارکت سازماندهی معقول و هدفمند 
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 های مؤثر در قدرت گروهسازماندهي 

های  جناح و فشار، نفوذ ذی، نفعهای ذی گروه مؤثر مانندهای  گروه های دموکراتیک، در نظام

عمال هستند که در صدد اِشهروندان یافته  مجاری اصلی مشارکت سازمانمثابة  به مختلف سیاسی

در واقع به یادشده های  گروه. آیند های دولت در جهت منافع خویش برمی گیری نفوذ بر تصمیم

برای مستقیم،  طور بهها  این گروه. پردازند مردم می ةمند و نهادین ای و نه سامان جلب مشارکت توده

بلکه غالباً مقاصدی دیگر  شوند، های کلی نظام تشکیل نمی دادن به سیاست گذاری و جهت تأثیر

 .آیند کنند و در پی اعمال نفوذ بر مقامات دولتی برمی مقاصد اقتصادی و اجتماعی را دنبال می مانند

و در گذر  دارددی بنیااهمیتی ها  نقش دولت در ایجاد ساختار تشکیالتی گروه ،از این رو

 .تواند در افزایش مشارکت مردم مؤثر واقع شود زمان می

 نفع گروه ذی

طراحی شده است که از سایر  طوریاجتماعی  ةنفع در عرصهای ذی ساخت تشکیالتی گروه

عنوان منبع  این گروه به .کند ها پشتیبانی می و پارلمان ینهادهای دموکراتیک مانند احزاب سیاس

کند و  سیاست ایفا می «کردن اجتماعی»گیرندگان نقش مؤثری در  ستمداران و تصمیماطالعات سیا

از (. 631-611، ص633 بشیریه، ) آید مردم با دولت به شمار می مجرای دسترسی و تماس ةمثاب به

پذیری مردم در  توانند در مشارکت نفع با قدرت سیاسی زیادی که دارند میگروهای ذی ،رو این

 .دکنننقش مؤثری ایفا  سیاسی ةجامع

 نفوذ گروه ذی

آورند و  شمار می نفوذ را از لوازم دموکراسی و عامل دوام و بقای آن به گروه ذیگران سیاسی  تحلیل

های  توانند از حقوق خود در برابر دستگاه هایی، شهروندان نمی معتقدند که بدون وجود چنین گروه

این گروه در دو . ماند افراد ناکام می شارکت سیاسیها تحرکات م در این گروه. کننددولتی دفاع 

 :شود گیر می کالن جای ةدست

بانکداران و ، های بازرگانی اتحادیه های دستگاه رهبری در کشور مانند گروهنخست، »
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 مردم شامل ةهای تود هگرودوم،  های دینی؛ ها در حکومتروحانیان و وابستگان آن، ثروتمندان

 .، استزنان و جوانان ،معلمان ،کارمندان ،دانشجویان ،های کارگری اتحادیه، های مذهبی جمعیت

باز و آزاد هستند  ةهای جامع نفوذ از بارزترین نشانه های ذی طور کلی در مناسبات سیاسی، گروه به

،  61 بشیریه، )« دهند می و منافع و خواست عموم شهروندان در سطح زندگی سیاسی را بازتاب

 (. 61ص

در پی منافع خود هستند، ممکن است با منافع  فقطنفوذ  های ذی با وجود این، چون گروه

 .پذیری مردم کنند جناحی را فِدای مشارکت -گیرند و مطامع گروهی جامعه در تضاد قرار

 :ستابندی  نفوذ چهار دسته قابل شناسایی و دسته های ذی بندی گروه تهدر دس

 ها؛ ها و شرکت های اقتصادی شامل اتحادیه گروهنخست،  -

 های حفظ همبستگی مثل نهادهای حقوقی؛ های مبتنی بر کارویژه گروهدوم،  -

 ؛فکری های روشن گروهمانند های فرهنگی  گروهسوم،  -

 .تییکماح وپارلمانی  نظیر نهادهای های سیاسی های مجری کارویژه گروهچهارم،  -

 .مناسبات سیاسی جامعه، قابل تأمل است ةروشنفکران و نخبگان در عرصنقش  ،از این میان

را هدایت افکار عمومی  ،های دولتی اعمال نفوذ بر سیاست به دولت و مشاورهارائة این گروه با 

 .کنند می

های  آمیز روشنفکران در سیاست، به ضعف و قوت دیگر گروه شرکت موفقیت ،در حقیقت

ای دارند و  سنتی روحانیان و اشراف نقش عمده ةطوری که در جامع به .اجتماعی بستگی دارد

مدنی امکانات بیشتری برای  ةبرعکس در جامع .شود میدان فعالیت روشنفکران تنگ می

 (.1  -1  ، ص633 بشیریه، ) دارد آفرینی روشنفکران در زندگی سیاسی وجود نقش

 ها  رسانهسازی آزاد

توانند انتظارات و  که میهستند ارتباط جمعی ابزارهای له های گروهی از جم مطبوعات و رسانه

ها با مشارکت شهروندان، از این رو، نسبت آزادی رسانه. دکننهای شهروندان را منعکس  خواسته

مطبوعات در هر نظام سیاسی، نمادی بدین ترتیب، کثرت و آزادی . نسبتی دوسویه و متقابل است
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در توضیح باید  .استواقعی دولت پذیری  مشارکتتبع آن،  بهو فرهنگ سیاسی یافتگی  از توسعه

موجب حمایت بیشتر از نیروهای مردمی و مطبوعات ارتباط جمعی،  ها کثرت رسانهافزود که 

 ةمطبوعات آزاد فواید بسیاری در عرص .تواند در برآوردن خواست عمومی مؤثر باشد شود و می می

یافتگی  توان مطبوعات را در قالب الگوی توسعه می ،از این رو .دارندحقوقی  -یک نظام سیاسی

 . دکرسیاسی بررسی 

آثار متفاوتی بر ساختار نظام سیاسی   ای های مختلف توسعه مطبوعات در دیدگاه ،این منظر از

  .گذارد یک کشور از خود برجای می

ها  د رسانهچهار متغیر بر رش 6رنرل ة در بررسی تأثیر مطبوعات بر مشارکت مردم بنا بر نظری

 .مشارکت (د ها؛ استفاده از رسانه (ج؛ شهرنشینی (ب سوادآموزی؛ (الف»: مؤثرند

دیگر  ةگان و پس از تحقق مراحل سه ،عنوان متغیر چهارم محسوب مشارکت به ،لرنر در الگویِ

مطبوعات به شمار  ةترین عامل توسع در این نظریه افزایش سواد در جامعه، مهم. شود اجرا می

لرنر معتقد است . گذارد ید که این امر خود بر ساخت سیاسی و افزایش مشارکت مردم تأثیر میآ می

است؛ چه  نهفته انتظارات متقابل دولت و شهروندان از هماصلی در  ةجویی نکت یند مشارکتادر فر

رود در مسائل عمومی مشارکت نمایند، به همان نسبت،  به همان نسبت که از مردم انتظار می

رسد این اصلی منطقی،  به نظر می. شدن انتظاراتشان از دولت هستند خواستار برآورده وندانشهر

پنج  ،7فردریک فرای بنا بر نظر ،همچنین .مناسبات سیاسی باشد ةبینی در صحن روشن و قابل پیش

پذیری  سیاسی و در راستای مشارکت ةن نقش ارتباطات در خدمت توسعییاساسی در تب ةوظیف

                                                           

دیدگاه  ،گوستاو لوبون، گابریل تارد، ماکس وبر، فردیناند تونیس، آلبر و ترو و همچنینمانند های افرادی  دیدگاه.  

 . افتگی مؤثر بوده استی و توسعهپردازان لیبرال در راستای تحلیل نسبت میان مطبوعات  عنوان نظریه لرنر بهو  ویلبرشرام

  فشردگی؛ آثار. 6ریختگی؛  درهم آثار.  نمایشی؛  آثار.  توان به  از جمله آثار مطبوعات بر ساختار یک نظام سیاسی می.  

 .اسلوبی اشاره کرد آثار. 5گیری و  پیش آثار. 7

3. Lerner 

4  . Feredrick W. Frey 
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گیری  اطالعات بیشتر برای تصمیمنخست، » :شوند یرگذارند، که به قرار زیر برشمرده میمردم تأث

سوم، از  بر ساخت قدرت و کنترل آن تأثیرگذاشتن؛دوم،  ؛کردن تدارکرا تر سیاسی درست

ایجاد پنجم،  دادن؛ با آهنگ سریع تحوالت تطبیق را مردمچهارم،  پیامدهای روانی توسعه کاستن؛

-7  ، ص631 خانیکی، )« اند ن سطوح و نهادهایی که در روند توسعه از هم گسستهپیوستگی میا

ای  های جمعی از جمله مطبوعات و وجوه مختلف توسعه، رابطه میان رسانه ،ترتیب  بدین(. 6  

مردم مؤثرند، مردمی  ها در جلب مشارکت سیاسی طور که روزنامه عنی همانی. متقابل حاکم است

های اجتماعی داشته باشند، بیشتر تمایل و عالقه به  تر در فعالیت هم که احساس شرکت فعاالنه

 .جانبه در تعیین سرنوشت خویش دارند مشارکت همه

 انحصارزدايي

چند  هایی یتدمطبوعات با محدووسایل ارتباط جمعی از جمله  همةهای سیاسی  در برخی نظام

شود و  شدن فضای فرهنگی و ارتباطی بین دولت و مردم می ها سبب بسته این محدودیت .مواجهند

در . کند را با مشکل مواجه می روند مشارکت سیاسی ،و در عمل کردهزده  جو سیاسی را بحران

. های دولتی وجود ندارد ت و سازمانگیری از مقاما در چنین وضعیتی امکان انتقاد و خرده ،حقیقت

شود مطبوعات و سایر ابزارهای  مطبوعاتی باعث می -ای فضای رسانه حاکم بر ةجو انحصارطلبان

های  به فعالیت داشته باشند و نتوانند آزادانه و بدون ممنوعیت اطالعاتی در انحصار دولتی قرار

تواند پیش گیرد و در نقش یک دولت  ترین راهکاری که دولت می مهم. فرهنگی خود ادامه دهند

اندازی  د، انحصارزدایی و بازگذاشتن دست بخش دولتی در ایجاد و راهشوپذیر ظاهر  مشارکت

در چنین (. 11 -11 ، ص613 رستمی، )های خصوصی از جمله رادیو و تلویزیون است  شبکه

 . شود ه دنبال میگیرد و هدفمندان وضعیتی مشارکت مردم در جامعه شدت بیشتری به خود می

 نتیجه 

گیری و پایداری فرهنگ مشارکت در جامعه، شکل توان گفتهای پژوهش، میبا تأکید بر یافته

ی ارزشمثابة  بهشود و  حوزة عمومی تلقی میدر شهروندان و دولت آرمان برابری تحقق نمودی از 
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خست، با تأکید بر تکلیف از این رو، مقالة حاضر ن .المللی درآمده استبین مطلوب در مناسبات

 ،سازی به مرتبة فرهنگ بخشیدن با اولویت و پس از آنبنیادین دولت در جلب مشارکت شهروندان 

جو،  مشارکت و شخصیت مشارکتفرهنگ های دولت در ایجاد کردن مصادیقی از نقش با برجسته

. ائه کرده استها ارتصویری از چگونگی تشکیل و توسعة فرهنگ مشارکت شهروندان در سازمان

به تکلیف و تعهد خود در قبال حق که هایی گیری باید یادآور شد که در دولت در مقام نتیجه

حاکمیت و حق تعیین سرنوشت شهروندان قائل هستند، ظرفیت الزم و کافی برای پذیرش 

مشارکت شهروندان وجود دارد و دولتمردان با ارادة جدی مطالبات شهروندان از جمله تحقق 

در مقام تحلیل و . کنندگیری می های کلی دولت را پیارکت فزایندة مردم در تعیین سیاستمش

مثابة الگویی برای دیگر  توان این گونه رفتارهای سیاسی را بهاعتبارسنجی این الگوی رفتاری، می

ت الگویی که دولت مانند مدیر و نه حاکم، به اعمال مدیری. ها و دولتمردان در نظر گرفتدولت

ها طور گسترده از شهروندان با پذیرش حق مشارکت برای آن طور کارآمد و مؤثر پرداخته و به به

است و در اجرای این تکلیف، پیش از هر امر دیگری، به تقویت و توسعة فرهنگ  حمایت کرده 

خودمدیریتی و خودگردانی احساس تأثیر چنین رویکردی شهروندان را از . پردازدمشارکت می

در یک عبارت، باید به . کند و پویایی، تحرک و نشاط جامعه را در پی خواهد داشت ردار میبرخو

ها در برابر حق حاکمیت و حق  دولتگریزی  طور کلی تکلیف این دریافت مهم اشاره کرد که به

و چه  های تنظیمی باشد، و سیاست هاریزی، چه ناشی از نقص در برنامهتعیین سرنوشت مردم

های مبتنی بر تحقق و توسعة فرهنگ مشارکت اجرای سیاستنبودن بستر الزم برای  راهمناشی از ف

، عملی استتوجیه فکری و  شتوانةپفقط فاقد  نهسازمانی و چه متأثر از نگاهی بدبینانه بدان باشد؛ 

با تأکید بر مسئله و دغدغة مقاله که . ها و دولتمردان استی مهم پیش روی دولتچالش بلکه

پذیرکردن شهروندان در نظر گرفته است، باید  فرهنگ مشارکت را اولویتی برای مشارکت توسعة

تر جز با مدارانة دولت نسبت به شهروندان و از آن مهم افزود که تحقق این امر، جز با نگاه تکلیف

سازی ریزی و زمینهشناختن حق مشارکت شهروندان و برنامه رسمیت ارادة جدی دولتمردان در به

 .جانبة آن، راهی نخواهد گشود ای اجرای همهبر
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