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ارزیابــی تأثیــر بحــران فراگیــر کرونــا در تمایــل بــه اســتقرار دولــت حداکثــری 
و تحدیــد مشــارکت شــهروندان

Evaluating the Pervasive Impact of “Covid-19” Pandemic Crisis on Limitation of Public               
Participation and Tendency to Establish Nanny State 

 Ehsan Aghamohammadaghaee*, Fatollah Rahimi 
Abstract

Introduction: The idea of “public contribution” in running domestic affairs is a measure of 
public rights which can be effective only under supports and protections of government and the 
Constitution. Additionally, “recognizing” or “fulfilling” the citizens’ rights in determining their 
fate can lead to high public contribution and participation. In this vein, to encourage citizens 
for public contribution, most states try to localize and organize legal contributions in both 
national and international arenas and have found that people’s increasingly presence and role in 
society’s leadership is more effective than any other structural and normative factor in achieving 
government’s goals. 

Method: The present paper is based on cause-and-effect analysis of data while data collection 
technique is based on library and documents studies in order to answer research questions.

Findings: It seems that considering radical changes in global modes and current emergency 
conditions including Covid-19 pandemic, an attitudinal change – albeit untold – has happened in 
the world’s ruling methods and practices. By expressing the fact that keeping human health and 
life take priority over any other issues including radical rights of human contribution, governments 
are now pursuing a policy based on limitation and prohibition of human contribution to social 
events and public places. 

Conclusion: In conclusion, it should be noted that adopting such policies is a serious threat and 
reduces public contribution. By emphasizing the necessity of citizens’ contribution in the society, 
the present paper attempted to provide an image on tangible transformation in global governance 
paradigms and tendency to Nanny State Model influenced by Covid-19 pandemic crisis.
Keywords:Covid19- Pandemic Crisis, Limitation of Public Participation, Nanny State, Public Participation.

چكيده:
ایــده  «مشــارکت همگانــى مــردم» در اداره امــور کشــور، ازجملــه تدابیــر حقــوق عمومــى اســت کــه جــز در ســایه  
ــا  ــه رسمیت شناســى» ی ــن، «ب ــر ای ــزون ب ــرد. اف ــه مقصــدى نمى ب ــون اساســى، ره ب ــت و قان ــت دول ــت و صیان حمای
«به جــا آوردِن» حــق شــهروندان در تعییــن سرنوشــت خویــش، مى توانــد آغــاز جریانــى باشــد کــه خــود را در ســیماى 
ــه  ــهروندان ب ــب ش ــور ترغی ــا، به منظ ــتر دولت ه ــان، بیش ــن می ــد. در ای ــردم، بازمى نمای ــه م ــارکت همه جانب مش
مشــارکت عمومــى، بــه بومى ســازى و ســازمان دهى حقوقــى مشــارکت در عرصــه داخلــى و بین المللــى را روى آورده و 
دریافته انــد کــه حضــور و نقش آفرینــى فزاینــده مــردم در راهبــرى جامعــه، بیــش از هــر عامــل ســاختارى و هنجــارِى 
دیگــرى در پیشــبرد اهــداف دولــت مؤثــر خواهــد بــود. روش تحقیقــى نوشــتار حاضــر، بــر پایــه تحلیــل علــت و معلولــى 
ــتاى پاســخ دهى  ــه اى در راس ــنادى و کتابخان ــه اس ــر مطالع ــى ب ــق، مبتن ــات تحقی ــردآورى اطالع ــیوه گ ــا و ش داده ه
ــا قــرار  ــا تغییــر اساســى اوضاع واحــوال در جهــان و نیــز ب بــه فرضیــه مطروحــه در مقالــه اســت. بــه نظــر مى رســد ب
گرفتــن در وضعیــت اضطــرارى، ازجملــه همه گیــرى جهانــى ناشــى از پدیــده کرونــا، تغییــر نگرشــى، ولــو ناگفتــه، در 
شــیوه حکمرانــى جهانــى رخ نمــوده اســت. دولت هــا بــا بیــان اینکــه حفــظ جــان و ســالمت آدمــى بــر هــر امــر دیگــر 
ازجملــه حــق بنیادیــن مشــارکت انســان برتــرى و رجحــان دارد، سیاســتى مبتنــى بــر روادارى محدودیــت و ممنوعیــت 
بــراى حضــور آدمیــان در اجتماعــات و فضاهــاى عمومــى را پیــش گرفته انــد. در فرجــام مقالــه، بایــد اشــاره داشــت کــه 
اتخــاذ چنیــن سیاســت هایى، در عیــن اینکــه فرصــت و حمایــت تلقــى مى شــود، مى توانــد تهدیــدى جــدى در مســیر 
ــر بایســتگى مشــارکت شــهروندان در جامعــه،  ــا تأکیــد ب ــه حاضــر، ب ــه شــمار آیــد. مقال مشــارکت پذیرى دولت هــا، ب
در پــى ارائــه تصویــرى از چرخــش محســوس در الگوهــاى حکمرانــى جهانــى و تمایــل بــه الگــوى دولــت حداکثــرى، 

متأثــر از بحــران فراگیــر کروناســت. 
واژه هاي کليدي: مشارکت همگانی مردم، وضعيت اضطراری، بحران فراگير کرونا، تحدید مشارکت شهروندان، چرخش الگوهای حكمرانی، دولت حداکثری
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مقدمه  
مدیریت  و  سرنوشت  تعیین  در  مردم  مشارکت 
امور خویش، به لحاظ نظرى، جلوه هایى بسیار دارد. 
باوجوداین، چالش هاى اصلى نظریه مشارکت در حقوق 
به پذیرش مشارکت همچون  اول  عمومى، در وهله 
حق بنیادین بشرى از سوى دولت و در وهله بعد، به 
چگونگِى پیاده سازى این حق در جامعه بازمى گردد. 
در این مصاف، دولت به مثابه تشکلى مقتدر و مبتکر در 
نظر گرفته مى شود که از آغاز تا پایان، جریان مشارکت 
شهروندان را هدایت مى کند. ازاین رو، مى توان گفت 
مشارکت پذیرى،  ازجمله  حوزه اى  هر  در  دولت  که 
پررنگ ترین نقش و بیشتریِن تأثیرها را دارد. تجربه 
عملى نظام هاى سیاسى توسعه یافته، گواه آن است که 
میزان التزام دولت ها به پذیرش مشارکت شهروندان، 
هر  سنجى  نسبت  در  مهم  معیارى  اینکه  بر  افزون 
شکل از نظام سیاسى با الگوى حکمرانى مطلوب به 
شمار مى آید، مى تواند زمینه بیشترین میزان دخالت و 
انگیزش مردم در تعیین سرنوشت و سرشت خویش را 
فراهم آورد. به طورکلى، مشارکت همگانی شهروندان 
در جامعه، افزون بر وجود بسترهاي قانونى و بالقوه 
که بازتاب آن در بنِد هشتم اصل سوم قانون اساسى 
جمهورى اسالمى و نیز، اصول ششم، هفتم، هشتم 
اسالمى  جمهورى  اساسى  قانون  ششم  و  پنجاه  و 
ایران نمایان است، نیازمند ایجاد تحول و بازاندیشى 
و  اجتماعى  اقتصادى،  فرهنگى،  زیرساخت هاى  در 
در  شهروندان  فعاالنه  مشارکت  زیرا  است؛  سیاسى 
تصمیم گیري ها، نخست در میزاِن آگاهی و شناخت 
آنان از هویت شهروندى خویش متجلى می شود، سپس 
در مداخله داشتن در اداره همه جانبه امور کشور و 
سیاست گذارى هاى کالن، عینیت مى یابد. تحقق این 

امر، یکسرى از وظایف دولت است که در نوشتار حاضر، 
از آن به «فرآیند مشارکت پذیرى» تعبیر مى شود. در این 
هنگامه، همواره استثنائاتى قابل تصور است که مى تواند 
قلمرو اعمال اصل ها را با تردید و توقف مواجه سازد. از 
میان این استثنائات، عالم گیرى و همه گیرى بیمارى 
«کرونا» قابل اشاره است که همچون هجمه اى قهرى 
بر پیکره جهان وارد شده حکمرانى جهانى را به شدت 
خود مشغول داشته است. به گونه اى که در تاریخ معاصر، 
دست کم از هفت دهه پیش، جهان چنین بى سالح نشده 
بود. باید اذعان داشت که وقوع بحران هاى ناشناخته و 
مرموز در هر عرصه اى، امرى است ناگزیر؛ با وصف این، 
به نظر مى رسد که رهایى از چنین وضعیتى (وضعیت 
اضطرارى) و چاره جویى براى آن، تماماً به رویکرد نظام 
سیاسى هر دولت-کشورى بستگى داشته باشد. تجربه 
عینى موجود، دست کم در یک سال اخیر، گواه آن است 
که گرایش جهانى نظام هاى سیاسى و دولت ها در این 
میان، به سمت الگویى از کنترل همه جانبه، شدید، 
محدودیت ساز و ممنوعیت مدار متمایل شده است و با 
بیان ترجیح سالمت و زندگى انسان بر هر امر دیگر، 
گفته یا ناگفته، راهى را به سوى ارائه الگوى حداکثرى 

گشوده اند.

گفتار اول- مبانی و چهارچوب نظری بحث
نظریه حق تعيين سرنوشت

حق انسان بر تعیین سرنوشِت سیاسى، اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى خویش یا حِق «خودخواستگى1» 
اگر  بنیاِد مشارکت گرایى به شمار مى آید2.  به مثابه 
دموکراسى را نه فقط بر مبناى حفاظت از منافع و به 
بیشینه رسانیدن آن که بر اساس حق تعیین سرنوشت 
افراد در تصمیم گیرى ها تفسیر نماییم، آنگاه مى توان 
چنین پنداشت که مردم زمانى بر خود حکومت مى کنند 
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یا به دیگر تعبیر زمانی به مرحله «خودفرمانى فردي3» 

می رسند که بتوانند به صورت فعال در تصمیم گیري هاي 

مؤثر بر سرنوشت خود شرکت کنند4؛ بنابراین، انسان ها 

یگانه موجودات عالم هستند که از حق تعیین سرنوشت 

خویش در کمال آزادِى عمل، اختیار، خودمختارى و 

تکالیف شهروندى، برخوردارند. حقی که بنیاد آن در 

اصِل کرامت انسان ریشه دارد. پس به عنوان یک اصل 

بنیادین، می توان گفت که «مشارکت حقی است که منشأ 

آن کرامت و شرافت ذاتى انسان است5». بر این اساس، 

انسان به مثابه موجودى که داراى کرامت انسانى، آزادى 

و اختیار و واجد ویژگی هایی چون: عقل، اراده و اندیشه 

مستقل و خالق، قدرت سنجش و گزینشگرى است؛ 

مى تواند در تعیین سیاست ها، خط مشى ها و برنامه هاى 

کالن اجرایى- سیاسى و قضایى به طور فعال مشارکت 

جسته و واجد صالحیت تام براى اداره امور خویش و 

حکمرانى بر جامعه ى خود باشد؛ بنابراین حق تعیین 

سرنوشت، چنان که از ذاتش برمى آید، یکی از جلوه هاي 

کرامت بخشى به شأن انسان است و ماهیتى از جنس 

حق دارد6. به همین دلیل نیز، در پرتو نظریه حق هاى 

هوفلد7 و بدین معنا که «تمام افراد بشر مساوى خلق 

شده اند و هیچ یک از آن ها بر دیگرى برترى ندارد، همه 

به نحو برابر از حق ها و آزادي ها بهره مندند و هیچ یک 

نابرابري بر همنوعان خود مسلط  نمى تواند به بهانه 

شود8»؛ قابل تفسیر و پردازش خواهد بود9؛ بنابراین، 

بنیان نظریه حق تعیین سرنوشت، در پرتو مؤلفه هایی 

چون: خردورزى؛ مختار بودن؛ ادعاى دخل و تصرف 

داشتن و مسئولیت پذیر یا مکلف بودن شهروندان در 

تعیین سرنوشت خویش و در برخی موارد با توجه به ضد 

آن تحلیل می شود10.

مشارکت  حق  قبال  در  دولت  تعهدشناسی 

شهروندان

به  باور  و ساحت  تعهدشناسى دولت  در گفتمان 
تعهدات دولت در قبال حق مشارکت مردم یا فرآیندى 
که از آن به مشارکت پذیرى تعبیر مى شود11، دامنه 
تعهدپذیرى دولت در قوالبى چند همچون: «تعهد به 
احترام12» یا «تعهد به شناسایى13»؛ «تعهد به رفتار14» 
یا «تعهد به حمایت15» و «تعهد به ایفا16» صورت بندى 

و از هم باز شناخته مى شود.
پیرامون ماهیت تعهد دولت در مقام شناسایى و 
نماییم  اشاره  باید  تضمین حق مشارکت شهروندان 
که دولت در مرتبه «تعهد به رفتار»، مشارکت پذیرانه، 
متعهد به انجام امورى و رعایت رفتارهایى مبتنى بر 
احترام به حق هاى بنیادین شهروندان است. همچنین 
دولت در «تعهد به احترام» و پاسداشت حق مشارکت 
شهروندان، موظف و متعهد به اجتناب از مداخله در 
آزادى و حق-هاى مشارکتى شهروندان است؛ همچنین 
دولت در «تعهد به حمایت» و پشتیبانى از حق مشارکت 
شهروندان، متعهد و مکلف به منع دیگران از مداخله در 
اصل و بنیان آن حقوق است؛ و سرانجام، در «تعهد به 
ایفا» و اجراى حق مشارکت شهروندان، متعهد به انجام 
اقدامات ضرورى در تأمین و تضمین حق ها و آزادى هاى 
شهروندان در جهت مشارکت پذیرى همگانى است17.

افزون بر آنچه راجع به گوناگونى ساحات تعهد دولت 
بیان شد، محور اصلى تعهداتش، در دو گونه کلى تعهد 
در به کارگیرى امکانات خاص یا «تعهد به وسیله18» 
و تعهد به ایجاد نتیجه  مطلوب یا «تعهد به نتیجه19» 

دسته بندى مى شود.
در راستاى تعهد به وسیله، دولت متعهد و مکلف 
به  امکانات خاص،  و  به کارگیرى وسایل  با  است که 
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تدارك محتواى حق ها براى افراد یا ذى حقان بپردازد؛ 
اما در تعهد دولت به نتیجه برخالف تعهد دولت، در به 
کار گرفتن امکانات و وسایل (تعهد به وسیله)، تعهد و 
تکلیف دولت در برابر ذى حقان، تکلیفى قطعى و منجز 
بوده و به صرف فراهم سازى وسایل یا تدارك امکانات 
خاص براى شهروندان، دولت برى الّذمه نخواهد شد. در 
این میان، با تفکیک دو گونه تعهد دولت به ایجاد نتیجه، 
گونه نخست تعهد دولت به نتیجه، شامل تعهد به نتیجه 
فورى است و گونه دوم تعهد دولت به نتیجه، تعهد به 
نتیجه رو به تزاید است که در این میان، دولت مکلف و 
متعهد به تأمین و تضمین امکاناتى براى کلیه شهروندان 
در جهت تحقق مشارکت پذیرى فزاینده است، ازاین رو 
است  مکلف  بشردوستانه،  اسناد حقوقى  وفق  دولت 
سعى و اهتمام خود را متعهدانه و با استفاده از بیشینه 
منابع موجود، به منظور ایجاد و تأمین نتایج رو به تزاید 

حق هاى شناخته شده شهروندان کار گیرد20.

تأملی بر فرآیند گذار از قدرت در الگوهای 
حكمرانی

گذار از الگوی حكمرانی حداکثری

گذار از قدرت به تعبیرى که گویاِى مسئله پژوهش 
باشد، به معناى گردش یا انتقال دوره اى قدرت از دولت 
به شهروندان است، به نحوى که شهروندان در پیشبرد 
اهداف شهروندى خود به روِش انتخابات همگانى در 
مدیریت سیاسى جامعه خویش، سهیم باشند. بر این 
انتقال قدرت، راه کارى است که مى تواند به  اساس، 
گردشى بودن قدرت همگان و درنتیجه افزایش میزان 
مشارکت شهروندان در جامعه بینجامد21. در جهت 
تحقق این آرمان، دولت در گام نخست بخشى از اقتدار 
خود را به شهروندان و صاحبان واقعى قدرت تفویض 
مى نماید22 تا بدین طریق از انباشت قدرت جلوگیرى 

کرده و راهى براى انتقال قدرت از دولت به شهروندان 

بازگشاید. باور به این تدبیر از سوى دولت ها از یک سو، 

به سرشکن شدن اقتدار حاکمیتى به سود گروه هاى 

کارى  ساخت  سو،  دیگر  از  و  مى انجامد  شهروندى 

کارآمد در مهار فساد ناشى از قدرت متمرکز خواهد بود. 

همچنین با توجه به عقیده فساد آورى قدرت و این گزاره 

تنبیهى که «قدرت فساد آور است و قدرت مطلق، فساد 

مطلق را موجب مى شود»، به تعبیر فرانتس نویمان، 

مضمون فرموِل ُدرخشاِن لرد آکتن که بیان مى دارد: 

«قدرت تمایل به فاسد کردن دارد و قدرت مطلق، مطلقاً 

متمایل به فساد است23»؛ چندان بدیع و ابتکاري نیست، 

بلکه بحث افالطون در دیالوگ بیگانه  آتنی با میگلوس 

در باب اینکه اگر به هر چیزي قدرت مطلق بدهیم چه 

پیامدهایی دارد، به مراتب عمیق تر از گفتار «آکتن» 

است. ازاین رو، مى توان انتقال قدرت را الگویى مطلوب 

دانست که در به قدرت رسیدن نهادهاى غیر حاکمیتى 

و شهروندى، نقشى مهم ایفا مى کند. در این فرایند، 

دولت با رها کردِن پاره اي از حوزه هاى تصدي گري  خود، 

امکان مداخله شهروندان در اداره  امور جامعه را پذیرا 

می شود24.

ازاین رو یادآور می شویم که نظریه انتقال قدرت، به 

شکل مشخص در کدام یک از بسترهاى نظرى دولت، از 

نظریه دولت مطلقه تا مشروطه و سپس مشارکت پذیر 

پدیدار شده، در کدام بستر رشد و تداوم یافته و سرانجام 

در سپهر کدام نظریه فلسفى مى تواند همچنان جریان 

یابد و منشأ اثراِت شهروندگرایانه باشد. با لحاظ موارد یاد 

شده، به طور مشخص بحث خود را پیرامون این بررسى 

از پرتو دو الگوى حکمرانى و نظریه  دولت حداکثرى 

(مطلقه) و دولت حداقلى (مشروطه) پى مى گیریم.
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استقرار الگوی حكمرانی حداقلی )ظهور دولت 

مشروطه(

نظریه دولت مشروطه در واکنش به قدرت فزاینده 
دولت و در هواى زدودن چهره مطلقه حاکمان پدید 
اندیشه  حول  مشروطه خواهى،  نظریه  تاروپود  آمد. 
محدودیت قدرت تنیده شد؛ زیرا دولت را موجودى 
مى دانست که طبعاً خواستار قدرِت هر چه بیشتر است؛ 
نظریه  عمیق  ریشه هاى  تاریخى،  لحاظ  به  بنابراین، 
دولت مشروطه را در قرون میانه  باید جست. مشخصه 
بود.  سیاسى  قدرت  محدودیت  قرون وسطى  اصلى 
شهریاران، فراتر از دولت و قانوِن زنده نبودند. هانرى 
براکتون از «نظریه ى نشأت قدرت و قانون از مردم» در 
خصوص دولِت مشروط به قانون استفاده کرد؛ بدین معنا 
که شهریار، تنها یکى از مراجع قدرت است25. ازاین رو، 
همان گونه که دولت مطلقه از دِل نظم سیاسى فئودالى و 
اشتنده شتات درآمد، دولت مشروطه نیز برآمده از دولت 
مطلقه است26 . همچنین در اواخر قرن 17 و با تفکیک 
میان وجوه خصوصى و عمومى حاکم، گام هاى بلندى 
به عنوان  بنابراین دولت  برداشته شد؛  این جهت  در 
پدیده اى مستقل از اتباع و حکمرانان تعریف شد که 
حکمرانان  باید به نام این «شخِص مصنوع» و مشروع، 
حکمرانى کنند. این تفکیک، گذار از دولت مطلقه به 
مشروطه را تسهیل کرد27. با گذار از شکل قدرت مطلقه 
به مشروطه، مهم ترین مسئله، تحکیم و تثبیت قدرت 
در چارچوبى شهروند بنیاد است. در این میان، الگوى 
مردم ساالرى، مطلوب ترین و مطمئن ترین سازوکارى 
است که قدرت را تحت نظارت و کنترل دائم مى گیرد. 
آن  به سوى  قدرت  که  الگویى  رایج ترین  باوجوداین، 
تمایل دارد و مدام در بازگشت به آن است، مطلق گرایى 
و انباشت قدرت است. از طرفى، آرماِن تمام نظام هاى 

دموکراتیک آن است که قدرت را با سازوکارهایى چون: 
تأکید بر ارزش هاى انسانى، همچون مدارا و همچنین 
تأکید بر جلوه هاى متنوع آزادى نظیر آزادى در مشارکت 
و تصمیم گیرى ها و بها دادن به اظهار نظرات جمعى، 
به گونه اى که هر شهروندى بتواند در اداره امور سیاسى 
و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى خویش مشارکت کند، 

مهار کنند و از گستره  آن بکاهند28.
الگوی حكمرانی مبتنی بر عامليت شهروندان

در مقام شناسایى نظام هاى سیاسى که مبتنى بر 
الگوهاى  باشند،  اراده شهروندان  عاملیت  و  خواست 
«دموکراسِی مستقیم» و «دموکراسِی غیرمستقیم»، 
به عنوان الگوهایى رسمی و دیرینه، شناخته می شوند. 
باوجوداین، در نظریه هاى نوین مردم ساالرى، سعى بر 
آن است تا با حفظ شیوه هاى سنتى الگوى دموکراسى 
مستقیم، راهى براى گذار به شیوه هاى تازه اى چون 
آید؛  فراهم  دموکراسى29»  ارتباطى/تله  «دموکراسى 
به طورى که شهروندان بتوانند در مدیریت کالن جامعه، 
از طریق فناورى هاى روز و ارتباطات از راه دور، در تعیین 
فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  سیاسى،  سرنوشت 
خویش سهیم شده و مشارکت جویند. در میان چهار 
الگوي حکمرانى به نام الگوهاى نماینده محور، مشارکت 
محور، شورا محور و گفتگو محور که موافقت و مرافقت 
بیشترى با پذیرش نقش و جایگاه شهروندان در عرصه 
سیاسى و تصمیم گیرى دارند، به مثابه الگوهاى مبتنى 
بر عاملیت شهروندان شناخته مى شوند30. ازاین رو، به 
دو برداشت کلى از قدرت که بیان گر معانى دموکراتیک 
از قدرت و در حقیقت در مسیر تکوین اندیشه انتقال 

قدرت به مردم است، اشاره مى کنیم:
)الف( حق به مثابه  پایداری در برابر قدرت

انگاره پایدارى در برابر قدرت که امروزه برداشتى 
قدیمى از دموکراسى به شمار مى رود، بیان گر آرمان 
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شهروندانى است که خاطره تاریخى قرن ها محدودیت 
و در قیدوبند بودن را به امید رهایى از قدرت و رستن 
از بنِد استبداد کهن، بر پیشانى دارند. در این قرائت، 
مردم با شور فراوان، خواهاِن ایجاِد تضمین هایى در برابر 
حاکمان و درنتیجه آرزومنِد داشتن آزادى هاى مدنى 
و تأمین حق هاى فردى خود هستند. در این برداشت، 
شهروندان تنها از حق اعمال قدرت، آن هم در مقاطعى و 

با محدودیت هایى چند برخوردارند31.
)ب( حق به مثابه  به کارگيری قدرت

در این برداشت، حق مردم به معناى به کارگیرى 
و اداره قدرت است. این قرائِت دموکراتیک، خواسِت 
واقعى و عینى شهروندانى یا به تعبیر دقیق تر، حق مندان 
دیگر  که  مردم  معنا،  این  در  مى کشد.  تصویر  به  را 
قاهر  نیروى  به منزله  قدرت،  پدیده  به  آرمان گرایانه 
نمى نگرند: نیرویى افسانه اى که آن را محدود کرده و 
الزم است تا ابرقدرتى بیاید و این محدودیت ها را بگسلد؛ 
بلکه در این برداشت، مردم قدرت را تصاحب کرده اند 
و بر آن اند که با وجود موانع و مشکالت موجود، از تمام 
ظرفیت ها و امکانات موجود در ذات قدرت به نفع همگان 
بهره بردارى کنند. در این میان، آنچه این دو برداشت 
را از هم متمایز مى کند، نوع نگرش هر یک از آن ها به 
ارزِش شخص انسان و جایگاه او به عنوان فرد صاحب حق 
و تکلیف است32. در برداشت اخیر که قدرت به صاحب 
حق؛ یعنى حق مندان تعلق دارد و حاکمیت سیاسى جز 
تضمین آزادى مردم و ایجاد شرایطى براى مشارکت 
شهروندى چیزى نمى تواند باشد. در این باور، به عوض 
اینکه دولت، همچون موجودى انتزاعى و قراردادى که 
از درون آن حاکمیت سیاسى و زور و سلطه مى جوشد، 
بنیاد قدرت باشد این مردِم حق مند هستند که دایرمدار 
قدرت سیاسى هستند. در این نظریه، مردم نه تنها بر 
تصاحب قدرت نسبت به دیگران، ازجمله دولت، حقانیت 

و اولویت دارند که آن را به روشى مبتنى بر مشارکت 
معقول، منطقى نوبت به نوبت و در جهت خیر فرد فرِد 
مردم که صاحبان حِق حاکمیت و قدرت سیاسى اند، به 

خدمت مى گیرند33.

به مثابه  بحرانی  وضعيت  بروز   - دوم  گفتار 
چرخِش الگوهای حكمرانی

چيستی بحران

بحران، معضل، مسئله یا مشکل، الفاظى مشترك 
براى معانى متعددند. صرف نظر از بُرد معنایى واژه ها، 
پاسخ به پرسشى پیرامون چیستى بحران را به لحاظ 
گستردگى و فشردگى مفهومى واژه، از دو منظر پى 

مى گیریم:
)الف( برداشت کلی

انسان خاستگاه وجودى و نقطه آغاز هر بحران است. 
درواقع بروز و فقدان معضل به وجوِد انسان به عنوان 
کنشگر سیاسى مرتبط است. به عبارتى، هر جا انسان 
هست، مناسبات سیاسى نیز هست و درنتیجه، بحران هم 
محمل وجودى مى یابد. ازاین رو ظهور و فقدان بحران ها 
یا درجه  شدت و ضعف آن ها در ساختار سیاسى دولت ها 
را، در نوع کنش میان دولت با شهروندان مى توان دانست. 
براى چرایى این امر، باید اشاره داشت که برون رفت از 
وضعیِت بحرانى، تنها در شرایطى حادث مى شود که 
میان شهروندان و دولت، فضایی سرشار از اعتماد و 
تفاهم به وجود آید. پیامد ایجاد اعتماد در گستره ملی، 
به شکل گیري سرمایه  اجتماعی در نظام می انجامد که 
این عامل خود به ثبات قدرت و مصونیت نظام سیاسى 
از آسیب هاي اجتماعی و معضالت گوناگون سیاسى- 

اجتماعى یاري می رساند34.
)ب( برداشت تخصصی

در نظرگاهى دقیق و باریک اندیشانه به موضوِع بحث، 
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مى باید این واقعیت را پذیرفت که بستر اصلى وقوع 
بحران در حیات جوامع، در مفهوم شاخص آن؛ یعنى در 
حوزه هاى اخالق، سیاست و عمل حکمرانى گسترانیده 
شده است. در یک تحلیل ساده، باید اذعان داشت که 
نوع سلوك و رفتار دولت با شهروندان، مهم ترین عامل 
وجودى یا فقدان بحران در عرصه  سیاست داخلى و 
تعیین کننده  بسیارى از مسائل، ازجمله تعیین سیاست 
خارجى و امنیت ملى است که بالقوه مى توانند بحران زا 
باشند35. به بیانى دیگر، چنانچه معضالت کوچک رفع 
یا حل نشوند، مى توانند مسائل و معضالت بزرگ تر و 
کالن را دامن زنند. در چنین شرایطى، طبیعى است که 
حل وفصل مشکالت و نابسامانى هاى سیاسى و اخالقى، 
هسته فکرى بزرگ و سرمایه مادى هنگفت براى جبران 

مى طلبد.
پدیدارشناسی بحران

الزم  معضل،  معنایى-مفهومى  بررسى  بر  افزون 
از پدیده معضل حاصل  تا شناخت عمیق ترى  است 
شود؛ بنابراین، براى درك بیشتر مسئله، الزم مى آید 
که قدرى به جنبه هاى عینى آن توجه نمود. ازاین رو، 
بحران را امرى فرازمانى و فرامکانى مى توان دانست که 
در هر زمینه و بسترى، امکان تحقق داشته و دارد. در 
تحلیل بیشتر مسئله، به نظر مى رسد با ظهور هر گفتمان 
جدید، طیفى از معضالت در حوزه عمومى رخ مى نمایند 
که به سرعت بر روابط دولت با شهروندان تأثیر خواهند 
گذارد و پیامد مستقیم این امر نیز، در دو شاخص خود 
را نمایان مى سازد: یکى در میزان کارآمدى و مشروعیت 
رضایت مندى  و  اعتماد  میزان  در  دیگرى  و  دولت 
شهروندان از دولت36. باوجوداین، بحران ها اغلب در 
شش سطح کالن، تأثیراتى را بر جاى مى گذارند  که 
در مقاله حاضر به برخى از آن ها به دلیل تأثیرشان در 

مى پردازیم: شهروندان،  مشارکت 

)الف( بحراِن هویت

عامل اصلى در بروز بحران هویت در جامعه سیاسى، 
تعارض میان وابستگى هاى قومى، قبیله اى و نژادى با 
تعلقات ملى است. در حقیقت مشکل هویت زمانى بروز 
مى کند که شهروندان احساس کنند که به طور مناسب 
در درون قلمرو حاکمیت قرار نگرفته اند. تا جایى که این 
احساس ناخوشایند را در قلمرو سرزمینى، در ساختار 
اجتماعى و تقسیمات طبقاتى، در تعارضات موجود 
میان اقوام و سرانجام در احساسات دوگانه نسبت به 
بیگانگان با خود به همراه دارند38. نظام هاى سیاسى 
ازجمله نظام سیاسى ایران، با شیوه هایى چون: اصالح 
دادن  آشتى  و  سازى  ادغام  اجتماعى؛  ساختارهاى 
عالیق نژادى- قبیله اى با عالیق ملى و نیز، برقرارى 
تعامل سازنده میان اقوام و نسل ها، مى توانند سیاست 
داخلى خود را ترمیم و از این طریق بحران هاى هویتى- 
شناختى نسل ها، به ویژه نسل هاى جوان را چاره جویى 

و مدیریت نمایند39.
)ب( بحراِن نفوذ

ساختارهاى موجود در هر نظام سیاسى، مى باید 
داراى چنان قابلیت جذبى و ظرفیت هایى باشد که 
تمام گروه ها را در خود جاى دهد و از انعزال سیاسى و 
انفعال حکومت شوندگان، پیشگیرى کند. در حقیقت 
به عنوان اصلى مسلم، دولت ها موظف به فراهم آوردن 
زمینه هاى الزم براى اطمینان مردم به سیاست هستند. 
دولت ها با جلب اعتماد مردم، اذهان عمومى را به خود 
متمایل نموده و فضایی توأم با همدلى به وجود مى آورند. 
در عرصه کنش سیاسى نیز، این قضیه جارى و سارى 
است. بدین معنا که آن دولتى کارآمدتر است که وفاق 
اجتماعى بیشترى بین توده هاى مردم پدید آورد و 
بتواند از برخورد و سرکوبى جناح ها جلوگیرى کند. 
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همچنین قادر باشد تنش هاى سیاسى را کاهش دهد. 
تا بدین طریق بتواند بحران نفوذ را که ماحصل فشار و 
خواست گروه هاى ذى نفوذ بر نخبگان حاکم است را 

خنثى و بى اثر سازد40.
)ج( بحران ادغام

ادغام سیاسی، فرایندي است که طی آن فرد در 
فرهنگ جامعه  خود با جامعه اي که محیط او را تشکیل 
می دهد، ادغام شده و به عنوان یک بازیگر (شهروند)؛ 
براي نظام سیاسی درمی آید41. بحران ادغام نیز، زمانى 
رخ مى دهد که دولت در ایجاد وفاق اجتماعى وحدت 
فکرى میان گروه ها، اقوام و احزاب موفق، عمل ننماید. 
به گونه اي که شهروندانى که در کشوري اقامت دائم 
از حقوقی  آن کشور هستند،  قوانین  و مطیع  دارند 
محروم شوند که الزمه نهادهاي سیاسی دموکراتیِک 
نوین مبتنی بر نمایندگی است. این حقوق شامِل: حق 
رأي دادن در یک انتخابات آزاد و منصفانه براي گزینش 
مقامات حکومتی؛ نامزدهاي انتخاباتی شدن؛ آزادي 
بیان؛ تشکیل و مشارکت در نهادهاي سیاسی مستقل؛ 
دسترسی داشتن به منابع مستقل اطالع رسانی و سایر 
مؤثِر  براي عمل  است که  و فرصت -هایی  اختیارات 
نهادهاي سیاسی در سطح یک کشور است42. ازاین رو، 
بهترین شیوه براى حل بحران، ادغام آن است که تا حد 
امکان اطمینان حاصل شود که تمام گروه ها با ادغام در 
یک گروه مردمی، در تصمیم سازي ها مشارکت و حق 

داشته اند43. اظهارنظر 
)د( بحراِن توزیع

مطابق دیدگاه «پاى»، بحران توزیع بحرانى است 
که به توزیع، انتشار و تمرکززدایى از قدرت در جامعه 
مربوط مى شود. تمرکز زدایى، راه کارى است که مى تواند 
به تکمیل و اجراى برنامه گسترش مشارکت همگانى 
تمرکز زدایى  ظرفیت  از  استفاده  با  دولت  بینجامد. 

سیاسى-ادارى، بخش وسیعى از اقتدارات خود را با هدف 
نزدیک تر کردن دولت به مردم و با انگیزه تسهیل، امکان 
ابراز مسائل و مشکالت افراد ساکن در قلمرو دولت هاى 
محلى، به شهروندان و صاحبان واقعى قدرت تفویض 
مى نماید44؛ راه کارى که از حاکمیت متمرکز و انباشت 
قدرت در بخش عمومى جلوگیرى به عمل مى آورد. 
این تدبیر سیاسى به سرشکن شدن و گسست از قدرت 
مختلف شهروندى  گروه هاى  به سود  دولت  انباشته 
مى گراید45. درنتیجه، دولت با رها کردن پاره اى از حوزه  
اقتدار و تصدى گرى هاى خود بر بخش هاى مختلف، 
واگذارشده  حوزه هاى  اداره  در  شهروندان  مشارکت 
را پذیرا مى شود. با این توضیح، تمرکززدایى تدبیرى 
کارساز به سوى قدرت گرفتن نهادهاى غیر حاکمیتى 
با کارکردهاي شهروندى و برون رفت از شرایط بحرانى 

بود. خواهد 

بازتوليد  در  عاملی  کرونا  نوظهور  بحران   
الگوی حكمرانی حداکثری

چنانکه یاد شد، وقوع بحران از نوع اخیر (کرونا)46 
آن،  جهانى  شیوع  و  همه گیرى  و  گسترده  ابعاد  و 
ایجاد  و  حکمرانى  مناسبات  خوردن  هم  بر  موجب 
نظم نوین سیاسى-حقوقى در عرصه بین المللى شده 
و به شرایطى اضطرارى47 در گستره جهانى انجامیده 
است. با توجه به تبعات و پیامدهاى مدنظر در آن، بر 
اساس یافته هاى پژوهش، مراد از آن، چرخش از الگوى 
حداکثرى  حکمرانى  الگوى  به  حداقلى  حکمرانى 
دولت  الگوى  استقرار  مى توان  ترتیب،  بدین  است. 
حداکثرى را برآیند شرایطى دانست که به دلیل شرایط 
و پیش آمدهاى خارج از تصور و انتظار، از یک سو میل به 
تثبیت قدرت سیاسى و تمرکز حداکثرى بر گروه هاى 
مختلف شهروندى در بیشترین شکل ممکن نسبت به 
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الگوهاى حکمرانى مبتنى بر محوریت شهروندان اعمال 
مى گردد و از سوى دیگر، گرایش به تمرکز حداکثرى 
بر منابع قدرت و مطالبات شهروندان نسبت به اوضاع 
متعارف که در آن دولت بر دخالت حداقلى و رویکرد 

حمایتى تأکید دارد، رو به فزونى گذارده است48.

نتيجه گيری
چنان که از ابتدا و به عنوان پیش فرِض اصلى مقاله ى 
حاضر یاد شد، انتقال در قدرت سیاسى به مثابه ى گامى 
مهم در جریان توسعه یافتگِى سیاسى قلمداد شده و 
بنیادین  ارزش هاى  تحقق  براى  اثربخش  سازوکارى 
حقوق عمومى در جامعه و به سود شهروندان به شمار 
مى آید. در تقویت نظریه  گسست از قدرت باید افزود که 
بسیارى از مفاهیم و نظریات مبنایى در دانش حقوق 
عمومى، ازجمله نظریه ى حق بنیادین مشارکت مردم 
در اداره ى امور جامعه، موکول و مشروط به تحقق این 
ایده ى مهم و تأثیرگذار است. در تأیید این مدعا، باید 
اذعان داشت که الگوى گسست پذیرى قدرت در واکنش 
به نظریه ى دولت مطلقه مطرح شده و در موافقت و 
همراهى با نظریه ى دولت مشروطه رشد کرده و هر 
چه مى گذرد ضرورت اجرایى ساختن آن بیشتر عیان 
مى شود. ازاین رو، با تأکید بر آنچه پیرامون گذار از الگوى 
حکمرانى حداکثرى در جهت استقرار الگوى حداقلى و 
با تأکید بر عاملیت شهروندان ارزیابى و تحلیل شد، باید 
اذعان داشت که وقوع بحران ها در هر جامعه اى مى تواند 
تمامى آنچه را تا پیش ازاین عادى و ضرورى تلقى مى شد 
به یک باره کنار زده و شرایط اضطرارى را براى مدیریت 
بهتر و کارآمدتر اوضاع حاکم سازد. در این میان به نظر 
مى رسد متأثر از عالم گیرى بحران نادر کرونا، شرایطى 
حاکم شد که در آن، تمایل دولت ها به سوى الگوهاى 
حکمرانى مبتنى بر محوریت و حاکمیت حداکثرى 

امرى  اوضاع،  مقطعى  کنترل  براى  دست کم  دولت، 
واقع بینانه و ناگزیر تلقى شد. بااین وجود، بنا بر باورهاى 
شهروندمدار و مشارکت پذیر باید بر این نکته تأکید کرد 
که اوالً: استقرار دولت حداکثرى به طور موقت تا رفع 
شرایط حاد و ُکشنده، ادامه خواهد یافت؛ در ثانى، این 
امر به هیچ عنوان نافى تعهد دولت درزمینه ى پاسداشت 
و تضمین حق اصیل و بنیادین شهروندان در اداره ى 
امور کشور نخواهد بود. به هرحال، رعایت چنین الزاماتى 
توسط  مقتدرانه  و  مبتکرانه  موضعى  اتخاذ  موجب 
دولت ها در شرایط اضطرار و در مقام مدیریت بحران ها 
ازجمله بحران همه گیر و جهانى کرونا، ولو در قامت 
دولت عامل و حداکثرى و همچنین یافتن راهى جهت 
بسیارى  انسانى  مخاطرات  و  بحران ها  از  برون رفت 

شد. خواهد 

پی نوشت
1 . Self Determination
2. باید اشاره داشت که جلوه هاى حق تعیین سرنوشت به لحاظ داخلى و 
خارجى، قابل بازشناسى است. براى نمونه، حق مردم در مورد مستعمرات 
تعیین سرنوشت  ازجمله جلوه هاى حق  غیر خودمختار  و سرزمین هاى 
تعیین  ازجمله جلوه هاى حق  در تصمیم گیرى ها،  مردم  و حق  خارجى 
تعیین  حق  تحول  مهنار،  خرازیان،  اخوان  است.  داخلى  سرنوشت 
حقوقى  امور  مرکز  حقوق،  مجله  متحد،  ملل  چهارچوب  در  سرنوشت 
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.112 ،1386
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تعریف  این  با  است.  است که صاحب اختیار خویشتن  4. خودفرمان کسی 
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شناخت؛ زیرا صاحب اختیار خویش بودن امري نادر است و دیگران را با 
احترام وا مى دارد. بهتر است بگوییم کسی که از این ویژگی برخورداراست، 
از: سنت  نیرویی در اختیار دارد که دیگران را مرعوب می کند. به نقل 

ریچارد، (1378)، اقتدار، باقر پرهام، نشر شیرازه، 127-128.
5 . Human Dignity
6 . Harel, Alon, (2006), Theories of Rights, the black 

well guide to the philosophy of law and legal theory, 
edited by: Martin P. Goldering  and William A. Ed-
mundson, pp. 192-193.

7. Hohfeld’s task was to prevent such conceptual confu-
sions by analyzing four different meaning of the phar-
se: A has a right to X in judicial reasoning. 1.(Claims 
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er / Disability; and 4. Immunites / Liability

از  سرنوشت؛  تعیین  حق  مفهومى  گسترش   ،(1387) على،  امیدى،   .  8
استقالل ملل تحت سلطه تا حق دموکراسى براى همه، فصلنامه حقوق، 

دوره 38، 4.
9 . براى مطالعه  بیشتر دراین باره ر.ك.: 1) راسخ، محمد، (1381) حق و 
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نو، 159-152؛ 2) موحد، محمدعلى،  انتشارات طرح  تهران،  مصلحت، 
 (3 57-54؛  کارنامه،  نشر  تهران،  عدالت،  و  حق  هواى  در   (1382)
خسروي، حسن، (1387)، حقوق انتخابات دموکراتیک، انتشارات مجد، 
از  حقوق،  فلسفه¬ي   ،(1389) ریموند،  ویکس،   (4 همچنین  71-70؛ 
انتشارات  تهران،  آبیار،  فاطمه  ترجمه  تا پست مدرنیسم،  حقوق طبیعی 

رخداد نو، 76-79.
10 . رحمت الهى، حسین، آقامحمدآقایى، احسان، (1392)، درنگى در دو 
شماره  دهم،  سال  اساسى،  حقوق  نشریه  مردم،  مشارکت  حق  مبناى 

نوزده، 1392، 130-132.
بر  درآمدى   ،(1392) احسان،  آقامحمدآقایى،  حسین،  رحمت الهى،   .  11
نقش دولت در فرآیند مشارکت پذیرى مردم، فصلنامه مطالعات حقوقى، 

دوره پنجم، شماره سوم، 68-69.
12 . Obligation of Respect
13. Obligation of Recognize
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