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مطلوب
نمایندگی
و شاخصهای آن
محمدرضا طالبینژاد

دکترای جامعه شناسی

یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای هر جامعــهای ،بخصــوص جوامع مردم
ســاالر و دموکراتیک ،شــیوه حضور مردم در اتخاذ تصمیمهای مختلف
سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگی ،اقتصــادی و ...خرد وکالن فراتر از ســطح
فــردی وخانوادگی اســت ،اینکه چگونه آرا و نظرات متفاوت شــهروندان
در موضوعــات مختلــف ،تجلــی و تبلور خود را نشــان دهــد و در تصمیم
ســازیها وتصمیــم گیریهــا ،عینیــت یابــد .کیفیــت ایــن نمایندگــی و
شــیوههای تحقــق آن ،عــاوه بر آنکــه خود تابــع ماهیت و ســاختار نظام
سیاســی و فرهنگــی هرجامعــهای اســت ،اما درعیــن حال هم بــ ه لحاظ
مفهومی و هم مصداقی اشتراکاتی نیز دارد .ب ه لحاظ مفهومی مشارکت
مــردم در تصمیــم گیریهــا از مــدل «دموکراســی مســتقیم» در یونــان
باســتان که تحت شــرایط آن زمان اعمال اراده همه شهروندان یا عموم
آنهــا بهصــورت مســتقیم صــورت میگرفــت ،در ادامه به «دموکراســی
نمایندگــی» در اشــکال مختلف آن بویــژه دموکراســی نمایندگی حزبی
تغییر شــکل یافــت و البته محــدود و متوقف در آن هم نشــد تــا جایی که
صحبــت از«دموکراســی مشــارکتی» مطــرح میشــود .در دموکراســی
نمایندگــی کــه االن شــکل و قالب اکثر نظامهــای سیاســی و البته نه فقط
محــدود به حوزه سیاســی اســت ،مردم نماینــده یا نمایندگانــی انتخاب
میکننــد وقــدرت واختیــار تصمیمگیری رابــه نحوی که منافــع عمومی
آنها را که بازتابی از منابع خصوصی بویژه مشــترک شــهروندان است ،به
نمایندگان خود تفویض میکنند.
درچنین وضعیتی ،تکثر وتنوع حاکم بر افکار وسالیق جامعه ،خود را
در تکثر احزاب ،گروهها ،مجالس نمایندگی ،تشکلها ،گروههای مرجع،
اصناف ومجامع ونهادهایی که وظیفه نمایندگی دارند ،نشان میدهد.
ëëشاخصهای نمایندگی مطلوب چیست؟
اگــر چه نمیتــوان برای همه ســطوح خرد تــا کالن نمایندگی
وهمــه حوزههــای آن(اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
سیاســی) ،شــاخصهای کامــاً یکســان وعامــی را تعریــف
کرد(بخصوص در وجــه اختصاصی هر کدام) ،اما خود ماهیت
و تعریــف نمایندگــی در وجه عمومی ومشــترک خــود ،صفات
ونشانههای تقریباً مشابهی را در برمیگیرد.
از جملــه این شــاخصها میتــوان بــه امانتــداری نمایندگان
در خصــوص آرای موکلیــن ،انتقــال دادن وعینیت بخشــیدن به
خواســتهها و مطالبــات موکلیــن و انتخابکنندههــای
نماینــدگان در تصمیــم گیریهــا ،در نظــر گرفتــن
منافــغ عمومــی آنهــا ،ارتبــاط مســتمر نماینــدگان با
موکلین ،گزارش دهی شــفاف و مســتمر به موکلین،
مشــورتگیری از موکلیــن حداقــل در ســطح کلــی
مسائل ،عملکرد شــفاف ومنضبط مالی و اداری،
پرهیــز از سوءاســتفاده از قــدرت و وکالتــی که در
حقیقت از جانــب موکلین به نمایندگان داده
شــده ،پرهیــز از خودکامگی و فــرد محوری،
التــزام بــه قواعــد اخالقــی و حرفــهای
نمایندگــی ،در دســترس بــودن ســهل

شیوه حضور و نقش مردم در اتخاذ تصمیمهای
مختلفچگونهاست؟

الوصول بــرای موکلین ،عالمانه و شــجاعانه عمل کــردن وقانونمداری،
اشاره کرد.
در واقــع بــا رعایــت شــاخصهای ذاتــی وکارکــردی مذکــور توســط
نماینــدگان در هرمجموعــه نمایندگــی خــرد وکالن اعــم از نماینــدگان
یک تشــکل مردمی زیســت محیطی ،نمایندگان یک صنــف اقتصادی،
یک اتحادیه ،یک حزب سیاســی ،یک گروه مرجــع اجتماعی ،یک جمع
شــورایی و ...گرفتــه تــا ســطح یک مجلــس وپارلمــان سیاســی ،میتوان
امیــدوار بــود و انتظــار داشــت کــه نظــام نمایندگــی مطلــوب اوالً تحقق
عینــی یابد ،ثانیــاً در ادامه کارکــرد وپیامد و نتایج مثبــت ملموس وقابل
اندازهگیــری برجــای گــذارد ،در غیر این صــورت ،در بهتریــن حالت آن،
بــدون تحقــق شــاخصهای مذکور ،صرفــاً تشــکیل واســتقرار و فعالیت
نظــام نمایندگــی در یک کار شــکلی ،ظاهــری ،نمادین وتزئینــی خواهد
بود ونوعی فریبکاری به اســم دموکراسی ،مشــارکت و نمایندگی .چیزی
کــه متأســفانه در برخــی از ســطوح نمایندگــی در حوزههــای مختلــف،
بخصوص پس از تشکیل ،دیده میشود و بدترین پیامد آن سلب اعتماد
و اطمینان فردی وجمعی واتالف منابع و فرصتهاست.
تحقق بخشــی از موفقیت سیســتم نمایندگی در همه ســطوح و ابعاد
آن ،ابتدا و در قدم اول آن مســتلزم دقت ،شــفافیت ،واقع بینی ،بررســی
ومطالعــه عالمانه ســوابق ،رویکردهــا وعملکردها ،تخصــص وتجارب
نماینده یا نمایندگان برای عضویت در یک مجموعه نمایندگی ،توســط
موکلیــن وانتخابکنندگان ،یعنی در گرو انتخــاب خوب ومطلوب کردن
است.
در گام دوم ،موفقیــت نظــام نمایندگــی عــاوه بر مهیا بودن شــرایط
قانونی ،اجرایی و اداری ،ســاختاری الزم ،مســتلزم حفــظ ارتباط متقابل
بیــن موکلیــن و نماینــدگان ،مطالبــه گــری مســتمر موکلین ،نظــارت بر
عملکرد و رفتار نمایندگان ،در خواســت مســتمر بیالن کار وحفظ روحیه
مشــارکت وهمکاری در تمام زمان نمایندگی اســت ،بسیاری از اشکاالت
در ایــن خصوص برمیگردد به تلقی ناصحیــح عمومی در جامعه ما
کــه فکر میکنیم تنها وظیفه ما فقط رأی دادن وانتخاب کردن اســت
وتنها زمانی که باید حضور ،مشــارکت ونظارت داشته باشیم ،زمان
رأی دادن وانتخــاب کــردن اســت!!! ،در حالی که حضــور وانتخاب
درســت ،شرط الزم هست ولی شرط کافی نیست ومراقبت ،حضور
ونظــارت وپرسشــگری ومطالبــه گــری پــس از انتخــاب هم بســیار
ضروری ومفید خواهد بود.
ëëنتیجه
آنکــه مطلوبیت ،کارآمدی و موفقیت واثر بخشــی
نظــام نمایندگــی در تمامــی ســطوح خــرد و
کالن آن و درتمامــی ابعــاد مختلــف آن،
مستلزم خوب برداشــتن دوگام به ترتیب
است:
گام اول:خوب انتخــاب کردن نماینده
و صادقانــه و شــفاف بــه میــدان آمــدن
نماینده
گام دوم :خــوب عمــل کــردن پــساز
انتخــاب ،هــم موکلیــن در قاعــده کلــی
مطالبــه گــری وپرسشــگری بنــا بــه
شاخصهایی که ذکر شد هم نمایندگان
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