
 

 

 ییربر تغ« کرونا»بحران  یرناگز یامدپ»  یدولت حداکثر یچرخش به سمت الگو
 «نیجها نیحکمرا یالگوها

 1ییاحسان آقامحمد آقا

 :یدهچک
مردم در ِاعمال  تمیانباشته بودن قدرت در دست دولت، با حق بالمنازع حاک

 گیو فرهن یاقتصاد ی،اجتماع ،سیاسیسرنوشت  یینحق تع ننیقدرت و همچ
کامل است. به  یرِت در مغا ،لیالمل ینب ینو مواز  قیدان وفق اسناد حقوشهرون
 ینا کثریحدا یرشنوشتار، توجه به حق مشارکت شهروندان و پذ ینباور ا

 یانهگرابنا بر مالحظات واقع ی،نظر  هاتجیها، گذشته از تودولت یحق از سو
از  یناش ریگیو همه  نیکنو یطدر شرا ین،است. با وصف ا یستهبا یامر  ز،نی
رخ نموده و  نیجها نیحکمرا هدر نحو سیمحسو ییراتکرونا، تغ هیدپد

 گیو زند یاتحق ح حجیتر یها به معناحق یدکه تحد هجیتو ینها با ادولت
و  یتبر محدود نیمبت استسیاست، به سمت  یگریشهروندان بر هر امر د

 همنظور در مقال ینداند. بشده یلهرگونه مشارکت شهروندان متما یتممنوع
محسوس در  ییرها و تغچرخش واضح دولت یلدال ییشناسا یرو در پ یشپ

 ینکه ا متیهس ئلهمس ینبر ا یدتأک ننیو همچ نیجها نیحکمرا یالگوها
دخالت و  رسیراه را در م ی،و هر چند مقطع یربه ناگز  ،نیحکمرا هنحو ییرتغ

 .گشایدمیدولت  یشترب یو نظارت گر  یتهدا

 دواژه ها:لیک
حقوق شهروندان،  یدتحد یات،حق ح یتبحران کرونا، اولو ،نیحکمرا یالگو

 یدولت حداکثر 
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 مقدمه
معاصر، دست کم  خیتجارب تاری لی، هر چند نادر است ونیجها هر در عرصگیهای همه وقوع بحران

نشان  1«کرونا» هخ نمودر و معضل تازه ر گیهمه  هاز هفت دهه پیش، نشان از امکان تحقق آن دارد. پدید
ری این ویروس در تمام نقاط عالم دارد. از این رو، مواجهه با آن و رصد کردن گیری و جهانگیاز فرا

بگذارد، خود حدیثی دیگر است. باید اشاره کرد که  نیو حکمرا میعمو هتواند بر حوز میپیامدهایی که 
ای از خرد تا کالن، امری است ناگزیر؛ با وصف هر کننده در هر عرصگیهای ناشناخته و غافلوقوع بحران
های پاسخ که از قضا در انبوهی از ابهامات و پرسش تین وضعینیرسد که برون رفت از چمیاین، به نظر 

 -هر دولت سیاسیات و امور غیر قطعی قرار گرفته، بیش از هر چیز، به رویکرد نظام سیافته و حدنی
رنده و هنجار گیممینهادهای تص هحاکم و مجموع سیاسینکه نظام قت ایقیدارد. در ح گیکشوری بست
نخست به شناخت و درک صحیحی از بحران دست یابند و اینکه در گام بعد چه برنامه ها  هساز در وهل

ن اینکه در اجرای خط مشی نیو قابل پیاده سازی اتخاذ نمایند، و همچ قیمات معقول و منطمیو  تص
تواند تعیین کننده و میت داشته باشند، میزان جدیت و حمین شده به چه است های تدویسیها و 

کوشد میبه آن نائل آمده است. از این رو مقاله پیش رو  سیاسیباشد که آن نظام  تیزان توفیقامیمعرف 
 لیهای اص، از مشخصهنیها، هر چند نادر و غیر قابل پیش بیتا بر این نکته تأکید نماید که وجود بحران

های فوری و آن دسته از اموری هستند که درمان آن به شیوه هشوند و از زمرمی قیتل سیاسیهر نظام 
ادین نیهای بر حقسیهایی در مفوق العاده و با نظارت و اعمال محدودیت و در مواقعی وضع ممنوعیت

از حق تعیین شود که شهروندان میرد. نوشتار حاضر با طرح این فرض آغاز گیمیشهروندان صورت 
اد، نیدارد و بر این بمیامور جامعه  هسرنوشت همه جانبه برخوردار هستند و این حق آن را محق در ادار

شوند. پس از آن این پرسش به میو معرفی  سیبر محوریت شهروندان بازشنا نیمبت نیالگوهای حکمرا
به همان  نیثنایی، آیا الگوهای حکمراآید که در صورت وقوع شرایط فوق العاده، اضطراری یا استمیان می

خواهند ماند یا تغییر چهره داده و دچار  قیکه در شرایط عادی و متعارف وجود داشتند، با تیصور
رسد که اقتضای شرایط خاص و مین به نظر نیچرخش ناگزیر خواهند شد. در پاسخ به این پرسش چ

 نیهای پیشین، به سمت اتخاذ الگوی حکمرااضطراری آن باشد که دولت ها با فاصله گرفتن از الگو
 متناسب با شرایط واقع شده متمایل شوند. 

 ت شهروندانلیبر عام نیمبت نیالگوهای حکمرا -گفتاراول
 سیدموكرا»شهروندان باشند، الگوهای  هبر خواست و اراد نیکه مبت سیاسیهای در مقام شناسایی نظام

شوند. با وجود میو دیرینه، دانسته  میرس یینوان الگوها، به ع«غيرمستقيم سیدموكرا»و « مستقيم
 سیالگوی دموکرا تیهای سنهای نوین مردم ساالری، سعی بر آن است تا با حفظ شیوهاین، در نظریه

فراهم آید، به طوری که شهروندان  2«سیتله دموکرا»ای چون م، راهی برای گذار به شیوه های تازهقیمست
                                                           

1  Coronaviruses disease 2019/ COVID-19 
1 Teledemocracy 
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های روز و ارتباطات از راه دور، در تعیین سرنوشت ن جامعه، از طریق فن آوریبتوانند در مدیریت کال
-182، 1387خویش سهیم شده و مشارکت جویند. )بشیریه،  گی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنسیاسی

که موافقت و مرافقت بیشتری با  نیحکمرای مردم محور، چهار الگو نیان الگوهای حکمرامی( در 178
ری دارند، به قرار زیر در چهار الگو دسته گیم میو تص سیاسی هایگاه شهروندان در عرصپذیرش نقش و ج

 (131-136، 1392آقامحمدآقایی،  -شوند: )رحمت الهی میبندی 

  1نده محوراینم نیالگوی حکمرا. 1بند
های مردم ساالر، كه هدف آن مشارکت پذیری ن جنبش فکری در نظریهتینخس هاین الگو به مثاب

د. ای مینگرش نوين به این الگو به شمار  نیت همه جانبه كشور است. جان الک، باریدیروندان در مشه
ک، نمایندگان مردم به عنوان طرف قرارداد با نظام تی(در این شیوه دموکرا705-707، 1383پست، لی)

-97، 1378. )دال، ری کنندگیم میاز شهروندان تص گیبرخوردارند تا به نمایند تیمی، از اقتدار حاکسیاسی
( این الگو، به تدریج با طرح الگوهای نوین، به بازسازی قواعد و خرده الگوهای در درون خود پرداخت 95

 2ک الگوی مرسوم مطرح است. نیز، به عنوانیو امروزه 

 3محور مشارکت نی. الگوی حکمرا2بند 

شود. طرفداران میبرال طرح لی سیمشارکت گونه مردم، در یک نگاه کالن، در مقام نقد دموکرا نیحکمرا
گذارد و از میبر ستم سر پوش  نیبر ساختارها و مناسبات مبت سیبرال دموکرالیکنند که میاین الگو، ایراد 

آن ترغیب شهروندان  سیِن مشارکت مردم در امور خود، فاصله گرفته است. شالوده و هدف اسادیانیاصل ب
( 150-151، 1388شود. )پوالدی، میمدت موجب انفعال شهروندان  به رأی دادن است که این خود در دراز

نمایند  نیالگوی حکمرا هنوع تکامل یافت تیمشارکت محور از جه نیتوان گفت الگوی حکمرامیبنابراین 
كه در آن مشارکِت شهروندان از زباِن نمایندگان خود صورت ی محور است. زیرا این شیوه بر خالف روش

ها در امور اجتماع، جنبش های اجتماعی و گروه های هم م و فعاالنه آنقیزم مداخله مستپذيرد، مستلمی

                                                           
1 RepresentativeDemocracy 

؛ در این ریآما ینده گزيناینم هشیو  -الف»های جدیدتر این الگو اشاره داشت: توان به اشکال و شیوهدر این راستا می 2
شوند. های آماری انتخاب میمردم، باید مظهر کل انتخاب کنندگان باشند. بنابراین، منتخبان نهایی با روششیوه نمایندگان 

؛ در این سبک، یشغلی نده گزينایشیوة نم -این فرآیند شبیه قرعه کشی در دموکراسی مستقیم در یونان باستان است؛ ب
ی نماینده داشته باشند. چون جامعه متشکل از انجمن و سازمان شغل ها یا منافع مهم در جامعه باید در فرآیند تصمیم گیر 

های انتخابی نمایندگانی در نظر توان از طرف هیئتاست که اهداف خاص دارند. از این رو برای هر یک از این اهداف می
در این شیوه،  شیوة نماینده گزینی صنفي؛ این الگو در الگوی کالن تِر دموکراسی نمایندگی جای می گیرد. -گرفت؛ ج

اند، از سوی دولت به رسمیت شناخته می شوند و در مراحل ها، اصناف که نمایندة تعدادی از عالیق مهم در جامعهانجمن
: این الگو نیز، نوعی از میشیوة نماینده گزینی تسهي -مشورتی، سیاست گذاری ها و در اجرای سیاست ها نقش دارند؛ د

شود. های طرفدار اکثریت، مشارکت در قدرت نهادینه میه است که در آن بر خالف نظامحکومت مبتنی بر انتخاب نمایند
های مهم جامعه، به نسبت سهم خود در جامعه، در حکومت نماینده داشته هدف این روش ایجاد شرایطی است که بخش

                                                                                                                                                                                                                                                 .             باشند. کشورهای بلژیک، سوئیس و هلند از این شیوه برخوردار بوده اند

3 Participatory Democracy 
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مشارکت محور در برابر و در  نیتوان گفت الگوی حکمرامیهم،  تیپست، همان( از جهلیسود است. )
 هوارده بر نظریزان انتقادات میبیشترین  هرد. زیرا دربردارندگیمینمایند محور قرار  نیتقابل با الگوی حکمرا

 است.)پوالدی، همان(. گینمایند

 1شورا محور نی.الگوی حکمرا3بند 

 سیو عمل کرد دموکرا نیمشارکت محور، از نقد مبا نیز، همچون الگوی حکمرانیشورایی  نیحکمرا
برال، شهروندان لی سیترین نقد وارده بر پیکر این الگو آن است که در دموکراکند. جدیمیبرال آغاز لی

های خود مشارکت دن به رجحانسیشوند که برای رمیهای ثابت تصور به عنواِن افرادی با پیش فرض
 نیان الگوهای حکمرامیواسط  هتواند بسان حلقمیشورا محور  نیان، الگوی حکمرامیکنند. در این می

شورا محور  نیماهیت الگوی حکرما لیمشارکت محور تصور شود. به طور ک نینماینده محور و حکمرا
ک، در شرایط مطلوب باید بتواند تیبر اصول دموکرا نیبر این اندیشه بنا شده است که یک اجتماع مبت

جه تیآموزش را با بحث، مذاکره، مشاوره و گفت و گوی متکی به استدالل و تأمل پیش برد و به ن
ری و برگزاری گیرفًا رأی بر محوریت مردم در این الگو، ص نیمبا نیبرساند. بنابراین، مراد از حکمرا

به روش  ،میم سازی جمعی و مردمیت دارد، تصمیقت، آنچه در این الگو اهقیست. در حنیانتخابات 
 (. 135آقامحمدآقایی، همان،  -و مشروع است. )رحمت الهی نیعقال

 2محور گفتگو نی. الگوی حکم را4بند 

ک را برای تحقق حق مشارکت تین دموکراشورا محور صرف رعایت آداب یا آیی نیطرفداران الگوی حکمرا
ها فرآیندهای دانند. به باورآنمیمردم در تعیین سرنوشت خویش و مشارکت پذیری کافی ن

مشروعیت کامل خواهند داشت که به مردم امکان داده شود که در مسایل خاص  میهنگا 3کتیدموکرا
گفت و »، 5«تعقل»، 4«شور»تباط است، به ها در ارهر امری که با سرنوشت آن لیو اجرایی یا به طور ک

بپردازند.  10«اجماع»دن به سیتالش برای ر لیو به طور ک 9«اقناع»، 8«استدالل»، 7«اقامه برهان»، 6«گو
اختالف نظر وجود دارد، آنچه  میهای عمواستسی هکه دربار می( برای نمونه هنگا21، 1375)قاضی، 

                                                           
1 Deliberative Democracy 
2 Dialysis Democracy 
3 Process of Democratic 
4 Delibration 
5 Reasoning 
6 Dialogue 
7 Adducting 
8 Argumentation 
9 Satiation 
10 Consensus 
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ز، در نیریق نهادهای مناسب است. امکان این گفت و گو ک از طتیت دارد، گفت و گوی دموکرامیاه
دن به تفاهم و اجماع به منظور پیشبرد اهداف به صورت سیاز طریق تالش برای ر 1«کنش ارتباطی»یک 

 (158-159هماهنگ و برنامه ریزی شده، فراهم خواهد آمد. )پوالدی، همان، 

 ت دولت یلبر عام نیمبت نیچرخش به سوی الگوی حکمرا -گفتار دوم
 نوظهور کرونا( هپدید نی. وقوع بحران )تأکید بر ابعاد جها1بند

نه و بستری امکان تحقق داشته میدانست که در هر ز نیو فرا مکا نیتوان بحران را امری فرا زمامی
  و دارد.

 یلباید این واقعیت را پذیرفت که بستر اصمیق و باریک اندیشانه به موضوِع بحث، قیدر نظرگاهی د
بازتابیده شده  نیاست و عمل حکمراسیهای اخالق، بحران ها، در مفهوم معیار و متعارف آن؛ در حوزه

ل ساده باید اذعان کرد که نوع سلوک یا برخورد دولت با شهروندان، مهمترین عامل لیاست. در یک تح
ر)کرونا( و ابعاد خیاتواند به شمار آید. چنانکه یاد شد، وقوع بحران از نوع  میوجود یا عدم بحران 

و ایجاد  نظم نوین  نیآن، موجب بر هم خوردن مناسبات حکمرا نیری و شیوع جهاگیگسترده و همه 
 شده است.  نیجها هدر عرص قیحقو -سیاسی

ل شرایط و لیتوان استقرار الگوی دولت حداکثری را برآیند شرایطی دانست که به دمیب، تیبدین تر
های و تمرکز حداکثری بر گروه سیاسیل به تثبیت قدرت میو انتظار، در آن،  پیش آمدهای خارج از تصور

بر محوریت شهورندان،  نیمبت نیمختلف شهروندی، در بیشترین شکل ممکن، نسبت به الگوهای حکمرا
 (73-68: 1989، گیگردد. است. ) پو  میاعمال 

 ت حداکثری دولتلی. پیامدهای الگوی عام2بند
مرسوم و معمول از انواع دولت است که فارغ از ُبعد  خیدولت حداکثری، سن هنظریباید اشاره کرد که 

 هایی بدین قرار دارد: گی، ویژ نیمکا -نیزما

تر جذب بزرگتر و قوی سیاسیتر در ساختارهای کوچکتر و ضعیف سیاسیدر این الگو، واحدهای  -الف
 شوند؛می

متحد در آن تحکیم شده  مینیایی بر یک قلمرو سرزرون الگویی از دولت، توانایی فرماننیدر چ -ب
 است؛

 از نظم و قانون در سراسر یک قلمرو استقرار یافته است؛ میدر الگوی دولت حداکثری، نظام منسج -ج

گری و کارآمدِی بیشتر به صورت ؛ حسابگی؛ پیوستگیدر الگوی حداکثری، دولت با اهداِف یگان -د
که خواستار  تیها برای دولگی(در توضیح باید گفت که این ویژ 51، 1386شود. )هلد، میمتمرکز مدیریت 

کند که از یک طرف به طور فزاینده بر میاستمرار شرایط اعمال نظارت و منترل حداکثری است، ایجاب 
های متبوع، نظارت داشته باشد و از طرف دیگر کمترین مداخله بیگانگان را دفع نماید. بنابراین، دستگاه

                                                           
1 Relation Act 
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بایست ابزاری برای انتقال فوری، میگر، لگوی دولت حداکثری، به عنوان نموِد مدرن دولت مداخلهدر ا
شود تا بدان طریق دولت بتواند ن میتأ نیحکمرا همرکز قدرت به سراسر حوز هیکنواخت و مطمئن اراد

 (162-168، 1395آقامحمدآقایی،  -به موقع قدرت انحصاری خود را ِاعمال کند. )رحمت الهی

د و باسازی خود لیتواند امکان بازتومین از دیگر مشخصه های دولت حداکثری آن است که نیهمچ -ه
مشخصه ها و وجوه جدیدتر دولت  خیهایی در الگوی سابق، پدید آورد. از این رو، بررا همراه با نوآوری

 توان  به زیر صورت بندی کرد: میحداکثری را 

 ودن دولت است؛ب مینین وجه آن سرزتی( نخس1
 ( وجه دوم در کنترل ابزار قهر از سوی دولت است؛ 2
 است؛ سیاسی( وجه سوم داشتن ساختار غیر شخصی قدرت 3
                                                                           .دولت است.                                                        سیاسی( وجه چهارم، مشروعیت 4

های قائل به اعمال حداکثری قدرت هایی است که دولتگیبودن در ردیف ویژ  مینیهر چند وجه سرز
ها پس از شناسایی شدن مغفول ز تا مدتنیهم از آن برخوردار بودند، وجوه دوم و سوم این رویکرد 

مشروعیت است که در گذر زمان  ین؛ یعسیاسیدر وجه چهارم این رویکرد نوین  لیاص هماندند، نکت
های پیرامون الگوهای للیآرا و نقد و تح نی(. با وجود فزو59ای یافته است. )هلد، همان، ت ویژهمیاه

 نیگر و کنترل کننده و الگوی حکمراشگفت این است که گرایش به دولت نظارت ه، نکتنیحکمرا
                                                                                         اشته است.                                          ان نظریات دیگر دمیرا در  نیحداکثری، بیشترین فراوا

 ریگیجه تین
شد،   سیبر محوریت نقش شهروندان برر نیمب نیبا تأکید بر آنچه تاکنون راجع به الگوهای حکمرا

ر گیهای خاص، از جنس ویروس همه ، و بحرانلین واقعیت که بحران، به طور کن با توضیح اینیهمچ
 های ناگزیر و ناگزیر است، باید افزود که درک به هنگام و شناخت صحیح و واقع بینانکرونا، پدیده

 میای از حل بحران یا گا، اقتصادی و اجتماعی از دولت، خود درجهسیاسیهای گوناگون مختلف ازبحران
ری و گیان، با توجه به شدت فرامیآید. در این میها به شمار در جهت برون رفت از بحران سیاسا
بر  نیمبت نیرسد که گذار به الگوهای حکمرامین نیهای و خصایص نادر بحران کرونا، به نظر چگیویژ 

اینکه  ت حداکثری دولت، امری واقع بینانه باشد. با وصف این، و با پذیرشمیمحوریت دولت و حاک
دولت به طور مقطعی تا بر طرف شدن شرایط و برگشت آن به نحو سابق، به سوی الگوی حداکثری 

ها و  نینماید، این امر مانع از آن نخواهد بود که دولت در راستای رفع نگرامیمتمایل و چرخش 
اطالعات و ایجاد بر انتشار  نیاست مبتسیامور کشور،  هپاسداشت نقش و جایگاه اصیل شهروندان در ادار

نسبت به هنجارهای تدوین شده برای  میهای آگاه سازی عمو؛ اجرای برنامهتیحداکثر شفافیت اطالعا
رد. پیامد این امر سبب خواهد شد که دولت با قرارداشتن در چهارچوب گیگذار از وضعیت بحران، پیش 

اری سیاضطرار و در مقابله با  ب ت حداگثری دولت، در شرایطلیبر محوریت و عام نیمبت نیالگوی حکمرا
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کرونا، با اتخاذ موضعی مبتکرانه و با اقتدار، راه برون رفت  نیر و جهاگیها، از جمله بحران همهاز بحران
 ز، پشاپیش دفع و خنثی نماید.نیها را اری از بحرانسیخود را بیابد و ب
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