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Abstract 
Public opinion is one of the tools of public oversight of the state. Public oversight of 

the state is one of the mechanisms and platforms for guaranteeing citizenship rights 

and guaranteeing the stability of the state. Public opinion can turn into civil 

disobedience if public opinion is formed in the true sense of the word and ignored 

by the state. Citizens' enjoyment of social freedoms, the form of government, the 

function and manner of election of members of the state are among the factors 

influencing the formation and influence of public opinion as one of the most 

important elements of power control in any country. Explaining the position of 

public opinion in controlling power, the research deals with the principles of 

formation and influence of public opinion and examines the exercise of supervisory 

power of public opinion from the perspective of public law. 
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 تأثیر افکار عمومی در نظارت سیاسی بر دولت

 

 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)
 

 3رحیمی اهللروح، *2، عبدالحمید فرزانه1ندا رستگاران

 
 چکیده

 وت عمومی بر دولت است. نظارت عمومی بر دولت از ساازواارها  افکار عمومی، از ابزارهای نظار
ی افکاار  ریا گشاک  . در صاورت  اسات بسترهای تضمین حقوق شهروندی و ضامن ثبات دولات  

افکار عمومی قابلیت تبادی  باه    عمومی به معنای واقعی المه و نادیده گرفتن آن توسط دولت،
ی اجتماعی، شک  دولت، اارارد و نحوة هایآزادی شهروندان از مندبهرهنافرمانی مدنی را دارد. 

عنوان یکی ی و اثرگذاری افکار عمومی بهریگشک انتخاب اعضای دولت از جمله عوام  مؤثر در 
عناصر انترل قدرت در هر اشورند. در این پژوهش با تشریح جایگاه افکار عماومی   نیترمهماز 

افکار عمومی پرداخته شده و اعماال قادرت    ی و تأثیرگذاریریگشک در انترل قدرت به مبانی 
 نظارتی افکار عمومی از منظر حقوق عمومی بررسی شده است. 
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 مقدمه

، بررسای جایگااه   گرفتاه توصیفی انجاا   -ی و تحلیلیااتابخانههدف از این پژوهش اه به روش 
صااحبان  بر انترل قدرت است. ایجاد نقش مشاراتی ساب  شاده اسات،     نظارتی افکار عمومی

با توجاه   بگیرند، بنابراین بقای دولتهمگان قرار  یداورمورد و آیند  رونیب تقدس ةاز هال قدرت
ااه همساویی افکاار    دارد. همچناان  یو نظار همگاان بساتگ    یداوربه نقش مشاراتی عمو  به 

شتر دولت است، توجه دولت به افکار عمومی و عما   عمومی با دولت، سب  مشروعیت هرچه بی
. این رابطه موجا   شودیمنکردن برخالف خواست ااثریت موج  تقویت و ثبات جایگاه دولت 

عنوان یک ابزار نظاارت سیاسای شاده اسات. در جواما       عنایت هرچه بیشتر به افکار عمومی به
رو جایگاه نظاارتی  سنتی دارد؛ ازاین مدرن افکار عمومی، قابلیت رشد و نظارت را بیش از جوام 

افکار عمومی نسبت به گذشته ارتقای چشمگیری یافته اسات. افکاار عماومی ا لا  در جواما       
. ایان امار در جواما  بااز ااه      ردیا گیما بر شک  اوچک از طریق ارتباط چهره به چهره و زمان

. در ایان میاان   دانا یما ، شاک  و رشاد پیادا    هاا رساانه جمعیت زیادی دارند، بیشتر از طریاق  
عناوان  ی صحیح افکار عمومی و اثرگذاری آن باه ریگشک ی از حقوق شهروندی ضامن مندبهره

 یک ابزار نظارت سیاسی است. 
به مقولة افکار عماومی در   هایآزادعنوان سند تضمین حقوق و حقوق اساسی به مداقةپژوهش با 

منظور پاساخگویی باه   ار اوششی است به. این نوشتپردازدیمانترل قدرت در ساحت حقوق عمومی 
ی مقاله صورت پذیرفته اسات. پرساش اصالی پاژوهش ایان      بندمیتقسهایی اه بر مبنای آن پرسش

است اه افکار عمومی چه جایگاهی در انترل قدرت دولت دارد؟ پاسخ به دو پرسش فرعی نیز پایش  
ی افکار عمومی تاب  چاه عاواملی   ی و تأثیرگذارریگشک روی این تحقیق است، مبنی بر اینکه قدرت 

 ؟اندیماست؟ و افکار عمومی به چه طریق، قدرت نظارتی خود را اعمال 
 

 تکوین افکار عمومی
، شاود یما پروردگار انسان را سخنگوی با اراده آفرید. قوة تعق  و بروز آن سب  ایجاد همگرایای  

یما قدرت حاام ماؤثر واقا    ی زبانی و رفتاری منجر خواهد شد اه بر هاانشاین همگرایی به 
، افکار عمومی را چنین تعریا  اارده اسات:    ی سیاسیشناسجامعه. داتر بشیریه در اتاب شود

و باورهای عمو  مرد  است. در دمواراسی فرض بر ایان   هاارزش، هانگرشافکار عمومی شام  »
« گاذارد یما ی تاأثیر  اسا یسی هاا یریا گمیتصام طور مستقیم بار روی  است اه افکار عمومی به

ی افکار عمومی به مفهاو  رایار را مرباوط باه سادة      ریگشک (. هابرماس 409: 1386)بشیریه، 
 تواناد یمافکار عمومی برحس  تعری ، تنها هنگامی : »دیگویمو در این زمینه  داندیمهجدهم 

« ی عقالنای وجاود داشاته باشاد    هاا بحا  در  انناده شراتشک  بگیرد اه عمو  )عامة مرد ( 
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ی افکاار  ریا گشاک  (. بر مبنای نظریات هابرمااس حاوزة عماومی شارط     43: 1385، )هابرماس
ااه نفا     پردازناد یما ی اه شهروندان به تبادل آرا در خصوص موضاوعاتی  احوزهعمومی است. 
ی دارد. به عقیدة بیشتر جامعه شناساان یکای از بهتارین تعااری  در ماورد افکاار       پعمو  را در 

ی ریا گشاک  جهانی تحقق افکار عمومی است. در این تعریا    عمومی، تعری  مربوط به انجمن
افکار عمومی مجموعه عقاید افراد یک : »ردیگیمقرار  دیتأاافکار عمومی در حوزة عمومی مورد 

جامعه نسبت به یک موضوع است اه آن افراد دربارة آن موضوع، دارای مناف  و عالیق مشترک 
ی و فرای مرزها باشد. المللنیبداخلی یا  تواندیمات این موضوع(. 33: 1389)مزینانی، « هستند

در حاوزة عماومی جامعاة مادنی را از      اننادگان مشاارات دنبال اردن مناف  عمومی توساط  »
ااه   اناد یممحدود  هاتیفعالی از امجموعهو اقتدار دولتی را به  داردیممالحظات سیاسی دور 

صورت طور الی موضوعاتی اه به(. به87: 1394، نژاد یحب« )نظارت همگانی بر آن وجود دارد
مستقیم در ایفیت زندگی افراد تأثیرگذار نیستند، امتر مورد قضاوت افکار عمومی قرار گرفتاه  

. عملکارد بار مبنای افکاار     ردیگیمو اساساً افکار عمومی در مورد آنان در موارد محدودی شک  
. اندیمی صرف بر مبنی قضاوت عمو  بندصورتعمومی دولت را ملز  به اقناع افکار عمومی یا 

هگ  معتقد است افکار عمومی شایستگی آن را دارد اه هم محتر  داشته شود و هم خوار؛ باید 
اه در آن  اشیادیبندلی  شالودة خوار داشته شود و به اشیانیبدلی  آگاهی متجسم و شک  به

: 1393، محتر  داشته شود )هگا ،  ابدییممبهم نمود  شیبو  امی اگونهبهآگاهی متجسم تنها 
معنا اه افکار عمومی ممکن است بر بیراهه بارود و امکاان خطاا در افکاار عماومی      (. بدین378

اه احتمال صحیح بودن افکار عمومی وجود دارد، امکان خطا و اشتباه نیز  طورهمانوجود دارد. 
کاان خطاا در معرفات همگاانی،     ااه باا توجاه باه ام     ردیا گیموجود دارد. هگ  در انتها نتیجه 

نگاار و محقاق   ، روزناماه پمنیا والتار ل تصمیمات االن نباید مبتنی بر افکار عمومی گرفته شود. 
 در .سات ین ناه یگز نیبهتار  شاه یهم تیا اس  محبوب یاداره اردن بر مبنا ؛اندیم خاطرنشان
باشاد.  اارشناساان   تیا مورد حما حیاصول صح برمبتنی  ستیبایم یعموم یهااستیعوض، س

در  پمنیا ل روالتا  (Paletz et al., 2011: 285). دباش یاراده مردم جهیفقط نت دینبا یریگمیتصم
عمومی را باز ماندن حاام از خارد خاویش و امار حکمرانای      افکارازحد به ادامه آفت توجه بیش

یک . این توجیهات با اصول بنیادین حکومت دمواراتیک مغایر است. در حکومت دمواراتداندیم
افراد حاام بر سرنوشت خویش هستند و حاام باید از خرد جمعی پیروی اند، زیرا خرد حااام  

و خاوان  حقاوق از خرد جمعی فرض نخواهد شد. برخالف هگ  و لیپمن، جیماز باری     ترفزون
ی الای  هاا استیسنگار انگلیسی بر این باور است اه قدرت افکار عمومی فقط در تعیین روزنامه

بر  هادولترو تالش اصلی است و قادر به تحت تأثیر قرار دادن جزئیات نیست. ازایندولتی مؤثر 
این است اه مرد  )افکار عمومی( در انتخاب نفر اول اشور یا چند مقا  رسمی مشارات داشته 

ی آناان توجاه   هاا خواستباشند یا حداق  از انتخاب او اعال  رضایت انند و پ  از آن امتر به 
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دلیا  دسترسای   (. امروزه در عالم نظر، عمو  به36: 1390دی میبدی و سعیدی، )احم انندیم
ی و ریا گشاک  اناد.  ی ماؤثرتری نسابت باه گذشاته    نا یآفرنقشبه وسای  ارتباط جمعی قادر به 

. اسات ی مدرن هادولتتأثیرگذاری افکار عمومی ناشی از تدوین و تضمین حقوق اساسی توسط 
باین   زیا آممساالمت رت از ساازماندهی و ایجااد همزیساتی    حقوق اساسی در معنای اصلی عبا»

(. فلسافة قاانون   192: 1382)هاشامی،  « عوام  قدرت و آزادی در هار جامعاة سیاسای اسات    
عناوان ساند   اساسی، رف  ناسازگاری بین عناصر قدرت و آزادی است. بنابراین قانون اساسای باه  

عمومی بر سپهر قدرت را تضمین اناد.   باید ایجاد و تأثیرگذاری افکار هایآزادتضمین حقوق و 
قاانون اساسای تعیاین     110اصا    1در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، باه موجا  بناد    

ی الی نظا  جمهوری اسالمی ایران پ  از مشورت با مجم  تشخیص مصلحت نظا  هااستیس
ی هاا اسات یسبار  این اص  پا را فراتر نهاده و نظاارت   2از وظای  رهبری عنوان شده است. بند 

عهدة رهبری نهاده است. وجود این اص ، به معنای عاد  تأثیرگاذاری افکاار     برالی نظا  را نیز 
اه بیان شاد توجیاه حکومات مبتنای بار      گونهعمومی در نظارت سیاسی بر دولت نیست. همان

القای  اه افکار عمومی همیشاه از لحااا اخ   اندینمافکار عمومی، ما را ملز  به اثبات این معنا 
دلی  ، صرفاً بهخواهندیمعی  است. ما مجبور به این استدالل نیستیم اه آنچه مرد  سالم و بی

 (.108: 1365ماک ویلیاامز،   اند، عادالنه و برحاق اسات )اریستنسان و    اینکه مرد  خواهان آن
ی هاا حا  راهمنظور هدایت افکار عمومی باه سامت منطقای از    ی از نخبگان سیاسی بهمندبهره
تفادة صحیح این قدرت پنهان است. این امر تنها با افازایش ساواد حقاوق عماومی و روحیاة      اس

ی هاا رساانه ی شهروندان محقق خواهد شد. نبود آزادی ابراز در تماا  ابعااد و فقادان    گرمطالبه
اه در این میان شایوع شاایعه    شودیمی ررسمی ی هاراهمستق ، سب  تکوین افکار عمومی از 

یافتاه در  این عد  تطابق ظرفیت فهم شهروندان با مفهاو  گساترش   برعالوهست، دور از ذهن نی
. زناد یما شاود و باه گساترش شاایعه دامان      ی ناصواب مای رهایتفسنیز موج   هارسانهسطح 
دولت بایاد ملاز    » .اندیمصورت واضح از شیوع شایعه جلوگیری ی و بیان مطال  بهسازشفاف

ی مقتضای در انجاا  ایان    هاوهیشت برخی استثناها و استفاده از شود تا اطالعات خود را با رعای
(. حاق دسترسای   975: 1399، زادهیوال)خانی « وظیفة اساسی در اختیار افراد جامعه قرار دهد

به اطالعات از ظهور شایعه جلوگیری ارده و نظارت عمو  شهروندان بر عملکرد مقامات دولتای  
افکاار   :اندیم  یتعر گونهنیرا ا یافکار عموم ،یاسی  ساستاد علو ونگی مزیج. اندیمتضمین 

پا  از   تیا پراهم یخودآگاه نسبت به موضوع یاست مربوط به گروه یاجتماع یقضاوت یعموم
)اریستنسان و   باشد صورت گرفته یو قاب  قبول یعموم یوگوهاگفت موضوع آن مورد در کهآن

مجرای رسمی یا  یررسامی صاورت پاذیرد.     از تواندیم وگوگفتاین  (.33: 1365مک ویلیامز، 
، بلکاه افکاار عماومی    ردیگینمدمواراسی شک   بربنابراین افکار عمومی تنها در جوام  مبتنی 

عنوان نیروی به ظاهر پنهان، قابلیت رشد در تمامی جوام  را دارد. وجه تماایز افکاار عماومی    به
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 رساد یما نظار  نظارتی آن است. باه ی ایجاد و قدرت هاروشدر اشکال مختل  حکومت تنها در 
و این افراد جامعه هستند اه با معیارسانجی موضاوعات    گرددیبرماهمیت موضوع نیز به عمو  

 هاا رساانه از نقش  توانینم، البته در این میان دهندیمی را تشخیص عمومدارای اهمیت حوزة 
ی ریا گشک به موضوع در  در اهمیت دادن به موضوع و احیای آن در بازة زمان یا عد  پرداختن

و شاام    زدیا خیبرما افکار عمومی  اف  شد. بدیهی است افکار عمومی از سطح اجتماع مردمی 
امور قاب  لم  توسط شهروندان است، موضوعات بسیار تخصصی امتر ماورد قضااوت همگاان    

، این واقعیت به معنای نبود افکار عمومی در موضوعات خاص نیسات. در خصاوص   شودیمواق  
پذیرش رسانه  صورت، در ردیگیمصورت  هارسانهی از طریق رساناطالعموضوعات تخصصی اه 

ممکن است از اطالعاات   صورتو در این  شودیماز طرف عمو ، روش القا در پذیرش مؤثر واق  
منظور تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده شود. رسیدن به باور مشترک شده بر جامعه بهتزریق
ی حااام از طارق   هاا گاروه افکااری ااه   »افکار عمومی نامید، در واقا    توانینممجرا را از این 

، گریباانگیر  آلاود ت ی اوهیشو نیز افکار گذرا و ناسنجیده اه به  انندیمگوناگون در جامعه القا 
(. 411: 1386)بشایریه،  « ، افکار عمومی به معنی درست المه نیسات شودیمبخشی از جامعه 

باا در   هاا دولات ی افکار عمومی نیست، ریگشک معنای نادیده گرفتن گروه حاام در  این امر به
افکاار   تیهدا اارگیری متخصصان زبده در امر تبلیغات، تواناختیار داشتن بودجه، امکانات و به

اما در واق  افکاار عماومی    شوندیمافکار عمومی تلقی »عمومی را دارند. مواردی وجود دارد اه 
و آرای محااام قضاایی، جما      هاا قضااوت ی ماذهبی،  هاآرمانعقاید و  اند از:عبارت نیستند اه
و  هاا هیا ردی مختلا ،  هاا موضاوع ی عمو  در مواق  عادی و روزمره نسبت به هاشهیاندفکرها و 

(. مالحظاه  97: 1384)متاولی،  « ی بدیهی و ثابات هاموضوعی مطلق عمو  نسبت به هارشیپذ
عنوان نمودهاای فرهنگای   ، اگرچه بهشودینمی، افکار عمومی نامیده هر نوع وفاق عموم شودیم

ی انواع نظارت، افکار عماومی را تماامی نویساندگان در    بندطبقهاست. در  تأم هر جامعه قاب  
این نوع نظارت، در نهایت از سوی مارد  اعماال   . »انداردهقال  نظارت عمومی تعری  و تبیین 

ی جمعای و در برخای ماوارد قاوای     هاا رساانه ب، مطبوعاات،  و واسطة تحقق آن احازا  شودیم
(. اگرچاه انتارل قادرت    36-37: 1396)راسخ، « ویژه مجل  شورای اسالمی استحکومتی، به

شده در حاوزة  واسطة نمایندگان مرد  در قوة مقننه دیریاب اما بر مبنای اصول شناختهدولت به
ت عملکرد دولت به سمت مطلاوب نظار   حقوق عمومی و اقدامی اساسی در جهت انترل و هدای

، هار  شودیم. در این میان حتی شعارهای انتخاباتی نیز براساس اقبال افکار عمومی تنظیم است
 ی خود را براساس نیازسنجی افکار عمومی تنظیم اند.  هابرنامه اوشدیمنامزد 
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 در تکوین افکار عمومی رسانهجایگاه نظارتی 
جهات   هاا رساانه ی معماول  هاروشی مخاط  از شناختروانی هایژگیو تلقین، تکرار و استفاده از

، اگرچه در برخی موارد نتایر مطلوب نظار آناان حاصا     استبه مخاطبان  هاارزشالقای مفاهیم و 
مشاخص   هاا تجرباه ، البتاه  دشویممبدل  غیضدتبلی تبلیغی به هاتالش»نخواهد شد؛ در مواردی 

ربارة موضاوعات بامبناا و پایادار، اصای  و در مقیااس و انادازة       نموده است اه این شیوه چنانچه د
(. 58: 1384)متولی، « بخشی همراه خواهد شدگرفته شود با نتیجة مثبت و رضایت ااربهمتوسط 

باا   رساانه از ایجاد افکار عمومی در موضاوعات بادیعی اسات.     ترسه مرات  باور مشترک به تیتقو
ری و نیز تغییر رویکرد مخاطبان با ابزار ارائاة اطالعاات را دارناد.    تقویت باور مشترک توان تأثیرگذا

بیاان   ((O'Byrne, 2013: 122« ااسایژن دمواراسای  »اجتماعی اطالعاات را   پردازهینظرهابرماس 
ی در آن خصاوص صاورت   رساناطالعارده است. مرد  در خصوص موضوعاتی اه اطالعی ندارند یا 

. ردیا گینما عمومی نیز در ایان زمیناه شاک      افکارندارند و بالطب  ، توانایی اظهار عقیده ردیگینم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر لزو  علنی بودن مذاارات مجل  شورای اسالمی  69اص  

ماذاارات مجلا    : »دیا گویما پردازد و و ارائة گزارش اام  آن از طرق گوناگون به آحاد مرد  می
گزارش اام  آن از طریق رادیاو و روزناماة رسامی بارای اطاالع       شورای اسالمی باید علنی باشد و

بر نظارت افکار عمومی بر نمایندگان، سب  ارتقای ساطح  وجود این اص  عالوه «.عمو  منتشر شود
ی هاا شابکه شاود. ایجااد   ی صحیح افکار عمومی در خصوص عمو  مساائ  مای  ریگشک دانش و 

آن  ءخاال اه  استعملی برای افزایش دانش سیاسی  مستق  پارلمانی و دولتی از جمله راهکارهای
و  هاا دولتدر این میان، تشریح اقدامات . شودیمدر صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران احساس 

در  اناه یگراواقا  ، بلکاه اقادامی   شودینمتنها تبلیغ محسوب الزامات وی در انجا  برخی اقدامات نه
ی مردمی، روشای  هاشبکه  دولتی در انار سایر ی مستقهاشبکهجهت رشد آگاهی عمومی است. 

عناوان  باه ی متناوع خاود،   ااربردهاا باا  ها رسانه. انداردهاست اه بسیاری از اشورها آن را عملی 
. انناد یاعمال می و عملکرد دولت نقش خود را اسینظا  سدر مواردی برای دفاع از  مرد  و صدای

 ،یو افشااگر  یاطالعاات  یسااز شفاف اخبار،یر تفس و  یتحل ،یبخشیآگاهشام  ها نقش رسانه نیا
ااه   اناد یما  دایمعنا پ یرسانه زمان یاارارد نظارتاست.  یبه افکار عموم ییو پاسخگو یپرسشگر

 یاز ساو  یارساانه  انیب یآزاد و از دولت داشته باشد یااستقالل حرفه ؛آزاد باشدی و رسانه عموم
تضمین حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطالعات، در انار  .شده باشدو محقق  نیتضم حاامیت

حق دسترسی به فضای مجازی و افزایش سواد حقوقی شهروندان، اارارد نظاارتی رساانه را ارتقاا    
ها، نقش حساسای در افازایش مسائولیت و پاساخگویی در     امروزه اارارد نظارتی رسانه. بخشدیم
ها اگر مسئوالنه و درست ایفاا شاود،   رسانه در واق  نقش نظارتی. مختل  اجتماعی دارد یهانهیزم

 تاوان ینما ، هاا رسانهدر انار نقش مهم  .ردیگیو  یرپاسخگو شک  نم بندوباریفاسد و ب یهاقدرت
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ااارایی خاود، تنهاا منبا  بیاان افکاار عماومی دانسات، چراااه همچناان            نیترآلدهیاآنها را در 
، هناوز های    حاال  نیا. با عمومی قرار دارد نظرسنجی همگانی در سطر جدول مناب  دریافت افکار

یی اه توسط دولت تدوین و اجرا شده هااستیساجماع علمی در مورد چگونگی توضیح رابطة بین 
 دهناد و انتظاار دارناد، وجاود نادارد      ترجیح مای  ،خواهندیمیی اه شهروندان هااستیسو  است

.(Sojo, 2011: 27) ی دولتای صاورت پاذیرد و ماورد     است از مجرا ممکنی سیاسی هاینظرسنج
ی واق  نشود یا گروه اندای در این فرایند شرات انناد. واقعیات حااای از آن    عمومپذیرش افکار 

اطالعاات ماورد    اننادة دنباال وجو در رسانة دلخواه، های متفاوت با جستاست اه افراد با گرایش
نابراین در منب  خباری و  های شخصی آنهاست، هستند. بعالقة خویش اه نمود تعصبات و گرایش
هاا  خاطر داشت ااه رساانه  به دی، باگرید یاز سو. ردیگیمنوع خبر توسط مخاط  گزینش صورت 

امار اوشاش    نهمی(Sojo, 2011: 28).  نشان دهند یمختلف یهاموضوع را به روش کی توانندیم
انایی انترل ی مختل  را سب  شده است. توهاروشدر جهت جل  مخاط  به  هارسانهحدااثری 

مخاطبان بر محتوای مورد نمایش اگرچه حق انکارناپذیری اسات، اماا در گروهای خااص از افاراد      
. تحقیقات حاای از داردی سیاسی در پی تفاوتیبافراط و در برخی موارد نیز  برهای مبتنی گرایش

تاا   شاود یماع  این امر ب»سب  از بین رفتن انسجا  اجتماعی شود.  تواندیمآن است اه اینترنت 
ی ایدئولوژیک بین شاهروندان شادت یاباد و آناان تنهاا باا افارادی ااه ذهنیات          هایدوقطبتراام 

(. انتخااب محتاوا و رساانه    128: 1395)رهبرقاضای و همکااران،   « مشترای دارند، مشارات انند
و اه در اعالمیة جهانی حقاوق بشار بار آن تصاریح      استناشی از حق انتخاب و آزادی شهروندان 

عنوان یکی از حقوق فطری از اهداف اعالمیاة حقاوق بشار    شده است. حق آزادی انتخاب به دیتأا
تماا  قاوای   »است اه در ذی  مقدمة این اعالمیه تصریح شده است. به نظر یکی از استادان حقوق 

انناد.   نیتاأم وظیفه دارند اه هرچه بیشاتر آزادی افاراد را    هادولتمملکت ناشی از ملت است و 
به این  تواندینمی اقاعدهزادی پیشه و بیان و قلم، از حقوق فطری و تغییرناپذیر بشر است و هی  آ

در قاانون اساسای ضاامن     هاا یآزاد(. تضمین این 122: 1379)ااتوزیان، « حقوق عالی تجاوز اند
 ی از ساواد حقاوق عماومی   مناد بهاره و  هاا یآزادایجاد و اثرگذاری افکار عمومی است. با گسترش 
ی افکاار  ریا گشاک  ، در ایان برهاه قادرت    ابدییمگفتمان حقوق عمومی بین شهروندان گسترش 

یما وجوی فعاالنة اطالعات سیاسی از سوی شهروندان، باعا   جست»، زیرا رسدیمعمومی به اوج 
ی تفاوتیباه آنان عالقة بیشتری به مسائ  و موضوعات سیاسی پیدا انند و در نهایت سطوح  شود

 بار عاالوه (. در این صورت، 130: 1395)رهبرقاضی و همکاران، « میان آنان ااهش یابد سیاسی در
ی و تأثیرگاذاری افکاار   ریا گشک شد، عملکرد دولت نیز در  داده خواهدشک  حکومت اه توضیح 

گونااگون پیوناد نزدیاک     یهاا دهیا است اه با دیگر پد یادهیپدافکار عمومی »ی مؤثر است. عموم
گروهی و قوانین اجتمااعی هریاک    یهاانشی، تبلیغات رسانه یهاتیاثریت، وضعدارد، اقلیت و ا

ی ااه گااه   اگونهبه(؛ 11: 1380)الزار، « رگذارندیدر ام و ای  دخالت مرد  در سرنوشت خود تأث
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از شانیدن صادای واقعای     هادولتاه  انندیمی، فضایی ایجاد ارهیزنجصورت ی دولتی بههارسانه
افکار عمومی را در جهت خاصای   شوندیمو گاهی نیز موفق  شوندیممومی محرو  مرد  و افکار ع
اناد و در موضاوعات محادودی    ا لا  باه حاامیات وابساته     جواما  در این  هارسانههدایت انند. 

عنصار   یو شاناخت افکاار عماوم    یبررسی خصوصی امکان فعالیت دارند. عراقی در اتاب هارسانه
تبلیغات  الباً تنهاا افاراد را باه انجاا  عما       : »دارندیمت دانسته و بیان از تبلیغا ترمهمفرهنگ را 
« ولی جهت این عم  بیشتر به تمای  قبلی افراد بستگی دارد تا محتوای تبلیغاات  اندیمتحریک 
و  شاود یما صورت روایتِ یاک واقعیات بیاان    (. در جوام  مذاور، تبلیغات به134: 1383)عراقی، 

. ایان روش، اگرچاه مخاال  باا اخاالق و      ردیا گینمای تبلیغاتی پیا  قرار مخاط  در جریان محتو
. در تبلیغااتی  شاود یما در سراسر جهان واق   هارسانهی است، امااان مورد استفادة ارسانهحقوق 

ااه  ، درصاورتی ردیا گیماه با هدف وارونه جلوه دادن واقعیت و تحری  عمدی و مغرضانه صورت 
ی از اطالعاات محارو  باشاد،    مناد بهرهباشد و از مناب  متعدد جهت  مخاط  آگاهی اافی نداشته

 ی جز تحری  واقعیت و تغییر افکار عمومی نخواهد داشت.اجهینت
ی و بازنشار اطالعاات و رویادادهای    آورجما  اعم از چاپی و دیجیتاال باا عملکارد     هارسانه

زارش شاوند، ایان   همبستگی بخشی از جامعه در واانش باه آن گا    بساجتماعی ممکن است 
اولین قد  در ایجاد افکار عمومی باشد. این همبستگی با توجه به مخاطباان   تواندیمهمبستگی 

ی فرامارزی  هارسانهپهنایی به وسعت یک شهر از یک اشور یا فرای مرزها باشد.  تواندیمرسانه 
در  هاا دولات سات  دهنده به افکار عماومی در زمیناة سیا  ی نیز یکی از ابزارهای شک المللنیبو 

مرات  اثرگذاری و وسعت هرچه دامنة آزادی عم  رسانه بیشتر شود به» .استی المللنیبعرصة 
ی نوین در سیاست هارسانهرو در بررسی نقش . ازاینشودیمبیشتر  خواهد اردتحولی اه ایجاد 
هاایی از  هماین ر  اناد یما مؤلفه اه این نقش را متفاوت و معناادار   نیتریاصلو ساخت قدرت، 

(. در 2: 1393، زادهساهراب « )اناد شاده  مناد بهرهی نوین از آن هارسانهسیطرة قدرت است اه 
جاایی اطالعاات، امکاان    ی جهانی و تا حدی آزاد باودن جاباه  هارسانهی با وجود المللنیبعرصة 

ی مللا النیبتأثیرگذاری افکار عمومی جهان بر مسائ  داخلی فراهم شده است. تأثیرگذاری افکار 
در  یگروها  یهاا رساانه » را مخدوش ارده اسات.  هاحکومتبر تصمیمات داخلی، اقتدار واقعی 

 اًیا و ثان ردیبه خود بگ یترحالت ملموس یاند اه اوالً افکار عمومباع  شده یتأثیر منف نیانار ا
یم هادولت (.231: 1388، زاده ینق« )نقش انند یفایدر جامعه ا یاسیس یروین کیعنوان به
ی نیاز توجاه انناد. بارای     المللا نیببر جل  افکار داخلی، به افکار در عملکرد خود عالوه ستیبا

در قضایة قتا     سالمان محمدبنی بر دولت سعودی و شخص المللنیبفشار افکار عمومی  نمونه
 ذار ارد. توانیمجمال خاشقچی، منتقد سعودی، را 

ی سیاسای و  هانهیهزدر پی ااستن از »با گسترش حاامیت قانون و ااهش روابط خصمانه 
، دولتماردان تاالش خاود را در    هادولتی ریگمیتصماجتماعی و افزایش نقش افکار عمومی در 
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اارگیری توان نر  معطوف ساخته و از توجاه بایش از انادازه نسابت باه تاوان ساخت خاود         به
در ایجاد و اثرگذاری  هاهرسان(. با ارتقای جایگاه افکار عمومی و نقش 8: 1392)طلوع، « ااستند

ی مردمای در اناار   هارسانهآن، این مسئله را نباید از نظر دور داشت اه حتی در صورت وجود 
ی از نفاوذ  مناد بهاره در روابط نابرابر خود با داشتن بودجة عماومی و   هادولتی دولتی، هارسانه

جهاان نیاز مصاداق     خود پیروز میدان خواهند بود. همین مسئله در خصوص افکاار عماومی در  
یی متفاوت و در اختیار داشتن متخصصان برای رقابات باا   هابودجهبا هزینه اردن  هادولتدارد. 

 .اندشدهی نابرابر دعوت امسابقههم، به 
 

 هادولتتأثیر افکار عمومی بر عملکرد آتی 
ریح نشاده  عنوان قدرت پنهان اگرچه در هی  ماتن قاانونی بادان اشااره صا     نیروی افکار عمومی به
را باه تسالیم    هاا دولات  نیتار میعظا ی پوشیده نیست. افکار عماومی  اس یهاست، تأثیرات آن بر 

شاک  حکومات، میازان     برحسا  از طرفای  »در طی تاریخ باوده اسات.    هاانقالب منشأواداشته و 
ی ریاستی، جریان تأثیرگذار افکاار  هاحکومتتأثیرگذاری عمومی از افکار عمومی متفاوت است در 

و در  شاود یما ی حزبای برجساته   سازواارهای دولت جدید و از طریق ریگشک عمومی در مرحلة 
طول دورة تصدی ممکن است آن برجستگی قب  را نداشته باشد یا این تأثیرگذاری امتر مشاهود  

دلی  جدایی ارااان قانونگاذاری و اجرایای    ی ریاستی بههاحکومت(. در 332: 1392)عالم، « باشد
صدی قوة مجریه وابسته به ران قانونگذاری اشور نیست. با وجود این نبایاد از تاأثیر   مدت زمان ت

دلیا  اقادامات ملماوس،    افکار عمومی در مشروعیت و مقبولیت  اف  شد. عملکرد قوة مجریاه باه  
، در نتیجاه تأثیرپاذیری ایان قاوه از افکاار      ردیا گیمبیش از سایر قوا در معرض افکار عمومی قرار 

، بلکه افکاار  ردیگینماز سایر قواست. افکار عمومی بر مبنای شعارهای زودگذر شک  عمومی بیش 
ا  باه قطعیات بداناد ااه از      هرعمومی معنای مستق  از نظریة عمومی دارد. در آن صورت باید 

هاواداری اناد و ایان ارادة قااط  بایاد باا تواناایی مشااهده و تفسایر صاحیح            خواهاد یمچیزی 
اند و  رباال ااردن دقیاق اطالعاات مرباوط باه       سترس مستقیم همگان واق یی اه در دهاتیواقع
(. افکار عماومی  322: 1357، تریشومپیی اه در دسترس مستقیم نیستند تکمی  شود )هاتیواقع

در جوام  مبتنی بر مشارات همگانی، اارایی باالیی دارد. نظریات برای تبدی  شدن به افکاار بایاد   
  و به دور از احساسات زودگذر انجاا  پاذیرد. پرویاز صاانعی در اتااب      نفی ذیهاگروهمستق  از 

و آزادی عاطفی را شارط الز  بارای پیادایش     داردیمتعبیر آزادی عاطفی را بیان  حقوق و اجتماع
: داردیما وارد شده و بیاان   تریجزئ؛ در خصوصِ ایجاد عقیدة عمومی اندیمعقیدة عمومی عنوان 

ساان از لحااا عااطفی آزاد باشاد و اندیشاه و منطاق او تحات تاأثیر         شرط اصلی آن است اه ان»
)صاانعی،  « ی ناخودآگاه و مشکالت شخصی به رناگ خاصای در نیاماده باشاد    هاخواستتعصبات، 
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ی، خودشناساای و ارسااانه(. دریافاات اطالعااات از مجاااری گوناااگون و عااد  انحصااار 440: 1381
نظرهاا    یا توز یافکار عماوم  نیبنابرا. »استعاطفی خردگرایی جامعه از عوام  تأثیرگذار بر آزادی 

 انیا ب کیا و در  شوندیاست اه در آن افکار مختل  ابراز م دهیچیپ یندیبلکه فرا ستیعمو  ن نیب
ی هاا انجمان افکار عمومی با وجود  افتهیتوسعه(. در جوام  17: 1380)الزار، « افتندیجا م یجمع

ی جمعی رهبران و برگزیدگان جامعه را انتارل  هارسانهمختل ، سندیکاها، احزاب، عمو  از طریق 
و آنهاا   بخشاند یمو تمایالت پرااندة اشخاص انسجا   هادگاهیدبه افکار، ». در واق  احزاب انندیم

را در جامعه به شک  رساتری بیان، از این طریق به ظهور ارادة مرد  و تحقق حاامیت ملی اماک  
منظور آزادی احزاب باید تضمین شود. احزاب (. بدین28: 1396، ریبش یعباد)عباسی و « انندیم

منزلة نهاد نظارتی قوی عم  انناد و حااماان   به توانندیم»عام  انسجا  تمایالت و افکار پراانده 
وسیله به تحقق حاامیت قانون یاری رساانند. در نهایات احازاب    را تحت نظارت قرار دهند و بدین

نونگذاری، آماوزش و آگااهی بخشای باه مارد ، تجمیا  و انتقاال        ی متعددی در جریان قاهانقش
ی هاا آماوزش نیاز باا    هاا انجمان (. 47: 1396، ریبش یعباد)عباسی و « مطالبات به حکومت دارند

ی مفاهیم پاارادایمی در حاوزة حقاوق    ریگشک ی در گسترش بیان جمعی و بخشیآگاهمستمر و 
امتار در ایان    هاا انجمان در قیاس با احازاب و   . نقش سندیکاها اگرچهانندیمعمومی نقش ایفا 

 کیا گساترش دولات الکترون  »ی و انکار نیست. در این میان، پوشچشم، قاب  ابدییمخصوص نمود 
ارائاه خادمات باه شاهروندان،       یتسار  ،یارائه خدمات در بخاش عماوم   یندهایعالوه بر بهبود فرا

مرد  و دولتمردان باه   انیفاصله م شفاف شدن اطالعات و ااهش ،یشدن مأموران دولت پاسخگوتر
 یریا گمیو تصم تنظارت بر حکوم ندیدر فرا یمدن ةجامع اعضای و شهروندانتر مشارات اثربخش

صراحت بر منشور به 34(. در مادة 18: 1393و عامری،  نژاد یحب« )اندیم یانیامک شا یعموم
طباق  ونیک  تصریح شده اسات.  حقوق شهروندی حق شهروندان در استفاده از مزایای دولت الکتر

 ک،یا تجاارت الکترون  و کیا الکترون دولات  یایا حق شهروندان اسات ااه از مزا  »منطوق این ماده، 
حااماان   «.برخاوردار شاوند   زیآمضیتبعریصورت  ااربران به یو توانمندساز یآموزش یهافرصت
ق دسترسای باه   مرد  و حفظ مشروعیت خویش به گسترش و تضمین حا  دییتأدلی  نیاز به نیز به

دهناد و خاود نیاز باه     اطالعات مبادرت ورزیده و فضای باز اطالعاتی را در دسترس عمو  قرار می
، این امر در جوام  در حال توسعه نتایر متفااوتی  پردازندیمتشریح عملکرد و توجیه اقدامات خود 

. اسات ااات پیشاین  را در پی دارد اه علت اصلی آن، تعصبات فرهنگی و تمراز افراد جامعه بر ادر
حد خود تنزل داده است. در جواما  در حاال    نیترنییپااین امر جایگاه نظارتی افکار عمومی را به 

سوی آن دسته از مردمی اه ، همیشه بهانندیم سوءاستفادهحاامان از این قضیه  معموالً»توسعه 
آنهاا بخاش دیگاری را     و باه اماک   روناد یمهنوز افکار عمومی را در ضمیر ناخودآگاه خود دارند 

(. 39: 1389)مزیناانی،  « دارناد یما و مشروعیت و حاامیت خودشان را برپا نگه  انندیمسراوب 
را ترسایم   هایآزادبنابراین میزان آگاهی شهروندان هر جامعه رویکرد دولت در مواجهه با حقوق و 
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ی رساانه، مجازا از   هاا دادهر ی به معنای توانایی فهم، ارزیاابی و تفسای  ارسانهاند. افزایش سواد می
ی اطالعااتی در تکاوین افکاار    هاا دادهی به تفصی  ارسانهسایر حقوق قاب  فهم نیست. بسط سواد 

منظاور ارتقاا و درک   ی است. باه ارسانه. حق آموزش زیربنای گسترش سواد شودیمعمومی منجر 
ی هاا دساتورالعم  ی جازء  ارساانه آموزش ساواد   1982ی برای عمو  از سال ارسانهاهمیت سواد 

ی ارساانه سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی مل  متحد )یونسکو( قرار گرفته است. آماوزش ساواد   
عناوان  نیز به مانند حقوق فطری مندرج در اسناد حقوق بشری تاب  اص  برابری اسات. براباری باه   

ی ارزیابی شاود و  تریواقعیکی از اصول مسلم در جوام  مدرن سب  شده است، این اص  به شک  
در قوانین نمود عینی پیدا اند. در این جوام  حاامیت به آن انادازه از قادرت و تماایز برخاوردار     
است اه برای ادارة جامعه ناچار به در اختیار گرفتن آن است، این جبار ناابرابری ااه الزماة ادارة     

صورت عد  حاامیت قاانون،  و فراتر از آن متصور نیست، مبتنی بر قانون است. در  باشدیمجامعه 
افکار عمومی دولت را جدای از خود پنداشته، این نوع افکار عمومی نسبت به دولت سب  نافرماانی  

تنها در انتخااب دولات ااه در    . نقش عمو  در نظارت بر قدرت نهشودیممدنی و عد  ثبات دولت 
یدناپذیری است، چاه  ی و تحدطلبمطلقملموس است. ماهیت قدرت سیر به  زینطول دورة تصدی 

( باشاد چاه از   گرامطلق)یک دیکتاتور یا پادشاه  ریناپذتیمسئولاین قدرت برخاسته از زور و قدرت 
تقاب  باین   هایآزاد(. رویکرد حقوق اساسی در گسترش 709: 1396ی ااثریت مرد  )احمدی، رأ

براین افکاار عماومی   قدرت و آزادی را بر مبنای حاامیت قانون به سازش فارا خواهاد خواناد. بناا    
یی قادرت دولات دارای ااارارد    گرامطلقعنوان یکی از ابزارهای انترل قدرت در جهت ااهش به

اند و ابزار نظارتی یی جلوگیری میگرامطلق. افکار عمومی در مرحلة پ  از انتخابات از استویژه 
 قوی برای انترل عملکردهای آتی دولت منتخ  است.

 

 افکار عمومی رابطة خصلت جمهوریت و

، ایان ساه خصالت    چرخاد یمدارای سه خصلتی است اه بر مدار افکار عمومی ا ل   جمهورینظا  
مارد  آن را   .3 ؛اناد یبرخالف آرای مرد  عم  نم .2؛ دیآیبا آرای مرد  بر سر اار م .1اند از: عبارت
تکالی  شاهروندان در   نیتراولمتدو  نیترمهماز بین بروند.  توانندیم. با ارادة مرد  4 ؛انندیحفظ م

مشارات در فرایناد  و حمایت از زندگی جمعی جامعه،  دادنتکالی  مربوط به شک  »نظا  جمهوری، 
ی حامی )امپین تشاکی   هاگروهی دادن، ابراز عقیده، تشکی  رأواسطة دمواراتیک است اه ا ل  به

و  پنااه زدان)یا « ردیگیمی انجا  ی مختل  و نامزد شدن برای تصدی مناص  عمومهاوهیشدادن( به 
ی مشاارات  زیا رطارح حکومت مبتنی بر دمواراسی در واق  بار  (. 925-926: 1399بیات امیتکی، 

هدف اخالقی و اساسی دمواراسی شکوفایی اساتعداد هار   . »استی استوار شده سازمیتصمعمو  در 
مشاارات در اتخااذ تصامیمات    فرد اجتماع است و تنها راه رسیدن به این هدف تشویق همة افراد به 
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(. قاانون اساسای دولات    12: 1384)پورعبااس،  « باشاد یما دولتی و خصوصی اثرگذار در زندگیشان 
ی از افکاار عماو  بارای    مندبهرهمبتنی بر دمواراسی بر نقش گستردة عمو  با توجه به مزایای شای  

. داشاتن عقیاده و   ی افکاار عماومی اسات   ریا گشاک  ی عنصر رساناطالع. دولت مهندسی شده است
و این هدف نیاروی محرااة مشاارات عماو  اسات.       اندیمپایبندی بدان در شهروندان ایجاد هدف 

و بیاات   پنااه زدان)یا « شهروندی با مشارات سیاسی در شاکلی از دمواراسای نسابت دارد   » رونیازا
هار جمهاوری   ی بنیادین هابرنامه(. تشویق و تر ی  شهروندان به مشارات از 925: 1399امیتکی، 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر لزو  علنای باودن ماذاارات     69. اص  شودیمشناخته 
ی همگاانی اسات   افهیوظ عنوانبهقانون اساسی تحت عنوان دعوت به خیر  8اص   سازنهیزممجل ، 
ی افاه یوظمنکار   در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهای از : »داردیماه ابراز 

است همگانی و متقاب  بر عهدة مرد  نسبت به یکدیگر، دولت نسابت باه مارد  و مارد  نسابت باه       
، مسائولیت  122همچناین طباق اصا     «. اندیمدولت، شرایط و حدود و ایفیت آن را قانون معین 

ر مقابا   عنوان یک جزء مستق  در انار مسائولیت وی د جمهور به پاسخگویی در برابر ملت بهرئی 
ی مطرح شده است اه جای تعمق بسیار دارد. این مسائله بیاانگر توجاه    اسالمرهبر و مجل  شورای 
جمهاور در   یرئا » . طباق منطاوق ایان اصا :    استعنوان یک ران نظارتی ویژه به افکار عمومی به

بار ملات و   عهاده دارد در برا به یعاد نیقوان ایو  یاه به موج  قانون اساس یفیو وظا اراتیحدود اخت
باه  ثباات و  وعیت عام  اصالی  رمشدر نظا  جمهوری  .«مسئول است یاسالم یرهبر و مجل  شورا

معیار سنجش مشروعیت مراجعه به افکار عمومی اسات.  قانونی است. طرق قدرت رسیدن حاامان از 
اسات. در واقا    مشاروعیت  ، و بقای حکومات  یریگدر شک  ة مؤثرمؤلف نیترحکومت مهم ةدر نظری

صاورت ااه افکاار عماومی منفای در      بطة مشروعیت و افکار عمومی، رابطاة دوساویه اسات، بادین    را
خصوص عملکرد دولت موج  سل  مشروعیت و برعک  جل  افکار عمومی سب  مشروعیت هرچه 

در حاد امکاان    سات یبایما دولت  اه این خود تأثیرات اجتماعی متعددی دارد. شودیمبیشتر دولت 
توجهی دولت به افکار عماومی ماا   ت و حافظ حقوق اقلیت باشد، در صورت بیهمسو با خواست ااثری

اه اما  خمینی فرمودناد:  با دولتی مواجهیم اه شک  دمواراسی و محتوایی استبدادی دارد، همچنان
تنهاا در   (.541: 1388)خمینای،  « دولت قانونی باید از مرد  و برای مرد  باشاد ناه مخاال  مارد     »

شاود و قابلیات   ار عامة مرد  و ااثریت جامعه، پدیدة افکار عماومی ایجااد مای   صورت همبستگی افک
یما طور اام  برقرار شده باشد، افکار عمومی اگر این همبستگی همان»تأثیرگذاری را خواهد داشت. 

بخاش بسایار   خیلی بیش از یک پارلمان نرمش و قابلیت انعطاف داشته باشاد و نقاش ساازمان    تواند
در  رناده یگمیتصام (. منظور نارمش و انعطااف نیروهاای    166: 1343)سووی، « اندنیرومندی بازی 

نظاارت عماومی در تقابا     . »شودیمعنوان قدرت نر  یاد مقاب  افکار عمومی است اه امروزه از آن به
ی عمومی یک رابطة دوطرفاه اسات ااه    هایآزادنیست، بلکه رابطة بین نظارت عمومی و  هایآزادبا 

ی حاصا  از آن بارای حفاظ عادالت و     نهادهاا منزلة تقویت نظارت مارد  و  همگانی بهتقویت نظارت 
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بهتر نظاارت عماومی خواهاد     هرچهی مشروع در قانون اساسی باع  اجرای هایآزادآزادی و تقویت 
ی هاا حکومات (. ایان امار باه معناای نقاش معناادار افکاار عماومی در         223: 1379)اامرانی، « شد

 ةعقیاد  زارمارد ، حاق ابا    ةآماده از اراد رب یهاا دفلور و دنی ، در حکومات  ه نظربدمواراتیک است. 
عملکارد دولات و نظاارت بار آن بپردازناد.       قاد مرد  به رسمیت شناخته شد تاا بتوانناد باه ن    ةناآزاد

آزادی ة حساسیت و اهمیت این نقش نظارتی چنان بود اه بنیانگذاران حکومت ایاالت متحاده، پدیاد  
آلماان نیاز    ،دیگر مانند فرانسه یهازه اعال  انند. این نقش نظارتی در حکومترا زیربنای حکومت تا

   (.2: 1390)ساعی، « پذیرفته شد
سااالر  ی مرد هاحکومتبرخی بر این باورند اه افکار عمومی تنها در »طوراه اشاره شد، همان

ی آشاکار و  معماو افکاار   سااالر مارد  ی هاحکومتوجود دارد اه واقعیت چنین نیست و چون در 
ی هاا زمزماه ی مطلقه، ام و بیش پنهاان و باه شاک     هاحکومتعلنی و در اشورهای خوداامه و 

عنایت باه  با عمومی  افکار(. 32: 1382)دادگران، « رسدیمنظر به گونهنیادرگوشی در جریان داد 
ان تعری  صحیح آن و شرایط تکوین، در تمامی اشکال حکومتی با امیت و ایفیات متفااوت امکا   

 هاا دولات بر عملکرد دولت با توجاه باه شاک      یعموم افکارقدرت نظارت  اگرچهی دارد، ریگشک 
ی اساسی، افکاار  هایآزادسب  توجه ویژه به حقوق و ی دمواراتیک بههاحکومتمتفاوت است. در 

حاامیات دولات مفهاومی در برابار آزادی فاردی اسات.       »، در واقا   شاود یمعمومی مؤثرتر واق  
(. در 366: 1384)موحاد،  « منزلة حاامیت دولت تلقای اارد  ت دیگر آزادی فردی را باید بهعباربه

ی دمواراتیک قدرت نظارتی افکاار عماومی در   هاحکومتهای اخیر، با مقبولیت هرچه بیشتر سده
ی مصرح قاانونی گساترش چشامگیری پیادا اارده      هایآزادانترل قدرت با افزایش وسعت دامنة 

صورت بحا   وگوی عمومی است وقتی موضوعی بهافکار عمومی بح  و گفت شرط پیدایی. »است
و نظریاات در صاورتی    هاا دهیا(. 36: 1383)عراقی، « شودیمعمومی درآمد، موضوع افکار عمومی 

توجاه باه بافات جامعاه در      باا ی اناده یفزا صورتبهبه انش زبانی و رفتاری تبدی  خواهد شد اه 
عنوان ابزار نظارتی باه همبساتگی و ظهاور و    ت شود. افکار عمومی بهچارچوب قانون انتقال و تقوی

ی افکار عمومی مستلز  فضای ارتباطی باین عماو  افاراد    ریگشک . استبروز خرد جمعی وابسته 
باشاد(.   افتاه یناسازمانیافته یا ی باشد )سازمانررسمی رسمی یا  تواندیماست. این فضای ارتباطی 
. باا تحقاق   استی نیازمند ابزارهای دمواراسی، گردش آزادانة اطالعات نظارت سیاسی افکار عموم

جهانی بهتار   دبخشینونوع نظارت،  نیزتریآمصلحو  نیترمهمعنوان این امر نظارت افکار عمومی به
برای همگان خواهد بود. در برخی موارد، افکار عمومی در مسایر تکااملی خاود، دولات را وادار باه      

باید افکار عمومی با دخالت مستقیم مرد  اشااعه یاباد   ». اندیماست خود تصمیماتی برخالف خو
البته  (.19: 1380)الزار، « دارداه این امر بستگی به برانگیختگی مرد  نسبت به یک واقعه و خبر 

 افا  شاد. ایان     تاوان ینما ی خاص در ایجااد و اشااعة افکاار عماومی     هاگروهو  هاتشک از نقش 
ی ااریزماتیاک در  هاتیشخصطور الی به رهبران سیاسی، دینی وخبگان، ی خاص شام  نهاگروه
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 داشته عمومی افکار هدایت و گیریشک  در زیادی توانند تأثیر. این افراد میشودیمسراسر جهان 
. عماو   دانناد یما افکار نخبه را با افکار مؤثر معاادل   معموالًی چون آلموندوای، گران یتحل .باشند
(. تاأثیر  83: 1382مسئول برای شک  دادن باه عما  دولات اسات )پارای ،       نیترمیمستقفعال، 

. استگستردة این گروه بر بسیاری از تصمیمات سیاسی، یکی از عوام  حمایت از نخبگان سیاسی 
معماول، میازان حساسایت نسابت باه مباحا  حاوزة         طوربهجدای از بح  هدایت افکار عمومی 

و هنجارهای رایر اجتمااع، منااف     هاارزشیرگذاری موضوع بر ی به عوام  متعددی نظیر تأثعموم
، وضعیت اقتصادی و ارزش پولی، مسائ  اجتماعی و فرهنگی در انار میازان  یالمللنیبملی، وجهة 
میزان حساسیت افکار عماومی نسابت باه    »دارد. بستگی ، دهندیمبه موضوع  هارسانهاهمیتی اه 

یما شیوع مسئله در هر منطقه قرار دارد. نتایر تحقیق نشاان   مسائ  اجتماعی در ارتباط با میزان
ی از نظر مرد  بیشتر بوده است میازان حساسایت نسابت باه     امسئلهاه هرچه میزان شیوع  دهد

(. ممکن است موضوعی اه ارتباط مساتقیم باا   167: 1380)رشوند، « مسئله نیز بیشتر بوده است
آن در زمااان مناساا  توسااط  بازنشاارعااد  دلیاا  تخصصاای بااودن یااا حااوزة عمااومی دارد، بااه

مورد قضاوت واق  نشود و افکار عمومی در مورد آن شاک  نگیارد. تضامین حاق      رندگانیگمیتصم
منشاور   30قانون اساسی جمهوری اساالمی ایاران و ماادة     24دسترسی اطالعات مندرج در اص  
یژگا یو، از اسات عمو   ی مسائ  برایسازفهمی و قاب  سازشفافحقوق شهروندی اه دربرگیرندة 

عنوان یکی از مفاهیم به–قسمتی از قابلیت شهروندی . »استدمواراسی  بر یمبتنی هادولتی ها
و  ناژاد  یا حب« )به قابلیت شهروند در آگاهی از ساواد حقاوقی مارتبط اسات     -اصلی دولت مدرن

افکاار   صورت خاص حقوق عماومی در تکاوین  (. گسترش سواد حقوقی و به194: 1399همکاران، 
باه  یهایبررسعمومی در حوزة انترل قدرت و تأثیرگذاری بر اعمال حاامیت تأثیر مستقیم دارد. 

و  التیتحصا  زانیا م ةنسبت به عمو  مسائ ، نشان از رابط یافکار عموم وعیش زانیآمده در معم 
 یماوم افکاار ع  یریا گشاک   زانیا خاص بر م یادر مسئله گذارتأثیر یهاگروه ایعمو   یهایآگاه
، عملکارد  نادرست یهااستیاصالح سدر  یبخشاز جمله شتاب یجینتا تواندیم یافکار عموم دارد.
ی مناد بهرهمنظور ایجاد و به .نجامدیب یافکار عموم رییمسائ  پشت پرده جهت تغ حیو توض قدرت

از مزایای افکار عمومی، حاامیت باید حقوق زیربناایی شاام  حاق آماوزش، حاق دسترسای باه        
 العات، حق آزادی بیان و دیگر حقوق مرتبط با این امر را تضمین اند.اط
 

 گیرینتیجه
ظهور و گسترش عصر ارتباطات مشارات شهروندان در گفتمان عمومی را بیش از گذشاته فاراهم   

اسات.   شاده ارده است. این مسئله باه اهمیات جایگااه افکاار عماومی در انتارل قادرت منجار         
مداخلة نظریات در اخذ بهتارین تصامیمات، موضا  دولات را از موضا       ی دولت از امکان مندبهره
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. باا توجاه باه    آوردیما و مشروعیت مضاع  را باه ارمغاان    دهدیمواانشی به موض  فعاالنه تغییر 
، حق آزادی بیان در انار حاق دسترسای   استاینکه تکوین افکار عمومی نیازمند یک ابزار دوسویه 

عناوان نهادهاای ایجااد مفااهیم     باه  هاا انجمان و  هاا تشاک  حزاب، تضمین شود. ا دیبابه اطالعات 
ی شهروندان تأثیر مساتقیم دارناد. تضامین    گرمطالبهپارادایمی در گسترش سواد حقوقی و سطح 

. در شاود یما حقوق چنین نهادهایی به افزایش سطح آگاهی و توان پردازشگری شهروندان منجار  
نیاز   هاا رساانه . حق دسترسی باه  ابدییمدازشگر ارتقا چنین جوامعی شهروند آگاه به شهروندان پر

ی دولات از خارد جمعای از    ریا گبهاره اند و در اناار  عمومی را به موضوعات جل  می افکارتوجه 
. در این میان مهندسی افکار عماومی شاک    شودیمنحو مطلوب استفاده پشتیبانی افکار عمومی به

قادرت   صااحبان گریزناپاذیر   مناد تیهادا لیغات ابزار مشروع اعمال نفوذ پنهان در اذهان بوده و تب
ی باه فضاای مجاازی، افازایش ساواد حقاوقی       دسترساست. ایجاد شفافیت در حوزة عمومی، حق 

ی، دمواراسا . در شاک  مادرن دولات باا عناوان      رسااند یمگسترة نفوذ تبلیغات را به حداق  خود 
ی افکار عمومی قابلیات دوگاناة   ریگشک . انندیمآن نظارت  بر عملکردااثریت دولت را تعیین و 

همراه دارد. اارارد و نقاش نظاارتی   ثبات و تغییر دولت اعم از تغییر عملکرد و تغییر چیدمان را به
افکار عمومی به شک  و چیدمان عناصر قدرت بساتگی دارد، در جواما  باا روح اساتبدادی افکاار      

ااه   اناد یما سیاسای خاود را اعماال    . افکار عمومی زمانی نظارت استعمومی فاقد نقش نظارتی 
نظر الی یاا جزئای باا دولات توأماان باا ابزارهاای        جنبة عینی به خود بگیرد. عد  وفاق و اختالف

ی، بیان و تأثیرگذاری افکار عمومی، در مجموع سب  مؤثر واق  شدن نقش نظارتی افکاار  ریگشک 
وض  واانشی دولات نیازمناد   عمومی بر عملکرد دولت شده است. تقویت موض  فعاالنه و ااهش م

. در این صورت دولات، نقاش   استی اساسی هایآزادشفافیت در حوزة عمومی و تضمین حقوق و 
 .سازدیمافکار عمومی در انترل قدرت را به برخورداری از خرد جمعی مبدل 
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 ، رسالة داتری تخصصی، دانشگاه عالمه طباطبایی.هشتاد خورشیدی
بر دیپلماسی عماومی و بازتااب آن    ی اجتماعی بر خطهاشبکهتأثیر (، 1392) طلوع، ذایه. 33
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