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 دولت الکترونيک کشاکشِ

 با دموکراسي الکترونيک 
 1محسن خليلي

 (34/24/42تاريخ تصويب: ـ  42/30/42ت: )تاريخ درياف 

 چکيده

 ين ناهماننديشيپ يکه با زمانهاست يديجددورانِ  يدهندهنشان يمجاز يفضا
 يشدن، دهکدهياست، همانندِ جهانيس يدا در عرصهيمِ نوپياز مفاه يدارد. برخ

 يمدن يبر، جامعهيسا ي، دموکراسيمجاز يک، فضاي، دولت الکترونيجهان
 ن استير شود. هدف نوشتار اييها دچار تغعملکرد دولتاند ، سبب شدهيمجاز

 يلِ دولت نشان دهد که در روزگارِ برترياص يهاژهيو از کار يريگکه با بهره
ست يبايان، ميروابران و فرمانوند فرمانيبر پ يمجاز يمِ فضايابزارها و مفاه

است، حکمفرما است، گرچه، يس يتوجه کرد که دولت، همچنان بر فضا
ن نوشتار بدان يکه در ا ياافزودهاند. ارزشتر شدهتر و آگاهز چابکيشهروندان ن

، همچنان از يزمامدار يها، در عرصهکه دولت ن استيد شده، ايو تأک يدسترس
و  ينيگزيو اجبار و فرمان و الزام و جا يع و وادارسازيزور و تطم يسازوکارها

، در دوران يگرنِ حکومتيلِ نخستيدلرند. اما، يگيو قانون بهره م يبرکنار
ت، يت، قانونيه )حقّانيپاسه يار چهره داده و به مقولهييک، تغيدولت الکترون

ن يرين، همان مفهومِ ديلِ نخستيل شده است. منظور از دلي( تبديکارآمد
ک حکومت يچرا از »پرسشِ  يجا، بهياست. ول(« Legitimacyت )يمشروع»

                                                                                                    
  khalilim@um.ac.ir)مشهد) يدانشگاه فردوس ياسياستاد علوم س .1
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ک حکومت پابرجاتر يچگونه »ن پرسش که يامروزه ا، «د اطاعت کرديبا
ن ياست، ايکِ سيکردِ کالسيرو يتر است. اگر در دورانِ هژمون ، درست«شود يم

ان، حاکم بود، يروا بران و فرمان وند فرمانيسختِ قدرت بود که بر پ يها جنبه
است، افزون بر يشدنِ س يبريو سا يشدگ ياکنون، در دورانِ نوظهورِ مجاز

ش، جاذبه، يغ، نفوذ، جلوه، ادغام، نمايها از قدرت نرم )تبل سخت، دولت قدرت
 يشناس برروش ين نوشتار مبتنيرند. ايگ يخود، بهره م ييايپا ي( برايساز تيذهن

 است.  يانتقاد
 ک.يالکترون ي، دموکراسيک، دموکراسيدولت، دولت الکترون ها:د واژهيکل
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 درآمد

 ي در عرصه يمجاز يفضا يريگ ساز شکل سبب ،ين ارتباطينو يها يآور ّ فن
تر و  تال، شهروندان را خودآگاهيجيد يها ياند. تکنولوژ است شدهيس

توانند  يگر نميها د سو، دولت کيرا، ازيز ،اند ن نمودهيشيمندتر از دوران پ قدرت
م ياز مفاه يج برخيتدر گرسو، بهيازد، و ن را اعمال کننديشيپ ي اقتدار قاهرانه

 يمعن ي، و سانسور، بيملّ ي، مرزهايزيگر ، قانونيکار سرکوب، پنهان مانند
ل يپتانس يدارا يسپهرِ مجاز ستيعنوان شاخصِ ز نترنت بهياند. ا شده

ساز  ها، سبب حکومت ي قاهرانه يها  کنترل يرا، در ورايز ،ک استيدموکرات
کاستلز  سازد. يک را آسان ميدموکرات يها يزن يشود که را يم ييش فضايدايپ

دولت  يساز ساختارشکن ها، سبب معتقد است انقالب ارتباطات و ظهور شبکه
آن از  ييو شکوفا يدولت محل ينيق بازآفرياز طر يدموکراس يو بازساز يمل

ان يم يوند افقيو پ ياسيت مشارکت سيک، تقويالکترون يق ابزارهايطر
 يو امکانات برال، انتشار و اصالح اطالعات يق تسهيشهروندان شده و از طر

فراوان فراهم آورده است  يها ، فرصتيا و مباحثه يتعامل يها ل منظومهيتشک
 .(223و  040، 4: ج2034)کاستلز، 

 يعيوس ي که از شبکه  ک استيالکترون يخود، اجتماع يينها نترنت در حدّيا 
ن يا ،که يطرز به، ل شدهياز شهروندان آزاد و برابر در سطح جهان، تشک

که  آن يبحث کنند ب يزندگ يها جنبه ي همه ي ند دربارههست شهروندان قادر
 يها داشته باشند. اتاق يهراس يو حکومت يدولت يها ها و نظارت نسبت به کنترل

 يها يپرس واره، همه ک حرکت موشْياعالم آراء با  شتن،نو ، بالگيزن گپ
شهروندان،  يمجاز ي منصفه يها تأي، هيمردم يها پارلمان ، تلهيا انهيرا

ک يالکترون يو امضا ياطالعات عموم يها ک، باجهيالکترون ي مباحثه يها گروه
 مهم و بزرگِ ارْي( به ابزار بس6: 2030، يکيخان ؛223: 2033، ي)محسن

ل يمدار تبد ان شهروندان و اشراف قدرتيعدم توازن م بخش و ضدِّ يتساو
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 يده ک، شکليالکترون يورچون جمه يکه از اصطالحات  يياند تا جا شده
همزمان  يگوهاو گفت يو اجتماع مجاز يدموکراس ي دوباره
ک يتکنولوژ ي جامعهها گفته شده است. درواقع،  سخن( 043:2032،ي)انصار

 Net يکه رو ياجتماع يها از تجمع يمجاز يا جامعه ،(34: 2034)روشه، 
و  يصاز روابط شخ ييها ل شبکهيدار گشته که حامل تشکيپد ،شوند يظاهر م
، يتوسط افراد گوناگون است )صدوق Cyberspaceس يبرسپيدر سا ياجتماع
که هم  است يو کردار يمفهوم شدنِ ين روند حاصل جهانيا .(263: 2033

و هم  است ياسيو س يبات اجتماعيبر ترت ييايجغراف يها تيبخش محدود زوال
 .(270: 2032)فالکس،  ها تين محدوديدهنده به مردمان از رفع ا يآگاه
د يآ يد مياز مفهوم دولت پد يا ژه و تازهيت ويفينوع و ک ،جيتدر به ،نيبنابرا 

ل يک بديش به ي، گرايدموکراس ي هيدار موجود در نظر شهيکه در کشاکش ر
 يمعنا به يا دموکراسيدو پرسش بوده است: آ ين کشمکش حاويخاص دارد. ا

دار  که در آن شهروندان عهده  است استياز س يا شکلي يقدرت مردم ينوع
کمک به  يبرا يابزار يا دموکراسيشوند؟ آ  يم يبخش سامانو خودْ يگردانخودْ
 يا گونه که به است يکردن قدرت به کسان واگذار يبرا يا لهيو وس يريگ ميتصم
ن يبنابرا .(427: 2032شوند؟ )هلد،  يخاص انتخاب م يها مقام يبرا يا دوره

ش يانه و نماياقدامات مخف»که  سدينو ين ميگونه که جان ک آن نه رسد ينظر م به
که  اقتدار حکومت هستند. آنان ي سکه يرو اهو و پرطمطراق قدرت، دويپره

ثر خواهد بود ؤم ين کار موقعيشان را پنهان کنند و ا د قدرتيرانند با يحکم م
ده يکه خود د آن ينند و از آن آگاه باشند بيکه اعمال و رفتار اتباعشان را بب

ساز  شفاف يها هيما توان از ابزارها و درون  يگر نميد، (02: 2030ن، ي)ک «شوند
 يوردهاآ ک، دستيالکترون يدموکراس خواه انقالب ارتباطات/ يو برابر

توان در پناه  يگر ميو نه د .ن انتظار داشتيآفر قدرت پوشانه و رازآلودِ پرده
 NIMTOO (Not In تبد که به سندرمران و رهبران مسيمشهور مد ي جمله

My Term Of Office) 2032نسون، ياست من )تاملير ي ا نه در دورهي :
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جه ي. نتها گرفت ير و نوآوريي( مشهور است، ژست مقاومت در برابر تغ472
ها  ميرژ ،ييگرا وطن جهان ي چهارگانه يها ، دچار چالشياتِ دولت ملّيکه ح آن

: 2042زاده،  ينورسته )صادق يها تيبازارِ آزاد و هو، يالملل نيب يها و سازمان
 يشِ فضايدايتوان پ يست. حال مين يزين امر گري( شده است و از ا202
انِ يوندِ ميشدنِ پ يبريو روزگارِ سا يا است شبکهيس يريو فراگ يمجاز

نورسته  يها تيو هو ييگرا وطن از جهان يا زهيها را آم شهروندان و دولت
 شمار آورد. به

که، منجر به  آن يکيز، دارند؛ ين يا هير دوسويتال، تأثيجيد يها يّآور امّا، فنّ 
دارشدن مفهوم يگر، به پديدود .اند ک شدهيدولت الکترون ي ش مقولهيدايپ

رسد هم  ينظر م ن، بهياند. بنابرا مدد فراوان رسانده کيالکترون يدموکراس
 يخود را با سهولت و کارآمد ي نهيريد يها ژهيارواند ک ها قادر شده دولت

تر در  مندتر و آگاهانه اند قدرت انجام دهند و هم شهروندان توانسته يتر شيب
زم و يتاليجيباورند که د  نيبر ا يحاضر شوند. برخ يعموم ي عرصه

دولت  ي ان دو مقولهيش تضاد ميدايساز پ ن ارتباطات سببينو يها يتکنولوژ
 ي را، در مورد نخست، رابطهيز .ک شده استيالکترون يو دموکراسک يالکترون

ن به باال را. ييت نموده است، و در مورد دوم، ارتباط پاين را تقوييباال به پا
ابزار و محتوا )دولت و  ي هيوندِ دوسوينگارنده درصدد است نشان دهد که پ

ابزار(، با  ي ثابهم شدنِ کردارها به کيمفهوم، و الکترون ي منزله به يدموکراس
اد ياز  ست.يبر برابر ن شهروندِ فرمان ييشِ توانايکاهشِ قدرتِ دولت و افزا

را  آن يگروه س هم ستوده است و هم منفور.مقدّ يدولت چون بت»م که ينبر
اش  يگرام  يبيو ع يدانند و همچون درمان هر بد يانسان م ياله ي مظهر جنبه

ها به  اراده ياز واگذار ياست ناش يدستگاه سرکوب ، گريد يگروه يبرا دارند؛ يم
 انسان با آن مبارزه کرد. يينوايو ب يبردگ يعنوان مسئول اصل د بهيکه با ،آن

ن يا د.ينما يمتناقض م  دست کم  زد،يانگ يکه خود برم يتند يها يدولت با داور
ست که بتوان ين يديزا ي عضو ساده  مسلماً ،نينو ياسيات سيح ياصل ي هسته
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جهانِ » ي دهياز ا يريگ حال، با بهره . (2 :2036)اوزر، « به حذف آن نظر داد
ت را يفرد و جمع ي قدرت، اداره»ن حُکمِ درست که يرشِ ايو با پذ« شدن درحالِ
رفت که يق را پذيدق ي ن نکتهيتوان ا ي( م633: 2042، ي)ستار« دهد يادامه م

قِ ياست و از طريس ستْيکه در قالبِ ز آنش از يت، بيحکومت بر فرد و جمع»
ات، دادگاه، يمانندِ قانون، مال يکِ سختيبوروکرات يبدن و نهادها يتکنولوژ

 ي وهيفرهنگ خواهد بود ... ش ستْيق زيس، زندان و اردوگاه باشد، از طريپل
« و روان يقدرت و تکنولوژ ي اژگونهيبِ آلياز رهگذرِ ترک يدار د حکومتيجد

 (.  633: 2042، ي)ستار
و نرم  يرنگ يها همچون انقالب يش تحوالتيدايد و پس از پيدر دوران جد 
 يها شهياز هوادارانِ اند ياريش بسي، کمابيبهار عرب يها ز جنبشيو ن

دند که ابزارها و يرس ينيب د و خوشين باورِ همزاد با اميک به ايدموکرات
تِ شهروند و يساز تقو سبب ينترنتيا يافزار نرم يها تال و بستهيجيد يها ابزارک

 يکه فضا ن گمان شده استيشده است. درواقع، چن يشِ حقوق شهرونديافزا
منجر شده  يفرد ياساس يها يو آزاد يحقوق شهروند يساز به گسترده يمجاز

رِ يگ همه يندهايفرآ يابي انيکه در جر ن باور استياست. اما نگارنده بر ا
ست يبا يشدن مشهور شده است، نم يکه به روزگارِ جهان يک، در دورانيالکترون

 يها ژهيشدن از کارو دولت و کاسته ينينش فراوان، از عقب ينيب با خوش
گرسخن، روزگارِ يد نان کامل، سخن گفت. بهيها، با اطم کِ دولتيهژمون

از  يريگ ز با بهرهيها ن ، دولتيمجاز يرشدنِ فضايشدن و در دورانِ فراگ يجهان
، به يمجاز يوتمام در فضا ک و با حضور تاميالکترون يها رها و ابزارکابزا
ست يکه نبا ن باور استياند. نگارنده بر ا خود پرداخته يها ژهيت کارويتقو

 ينينش ست و به عقبينگر يمجاز يفضا ي دهيچيارْ پيبس ي ه به عرصهيسو کي
ت يکه ماه ن درست است يقاطع و محکم داد. ا يدولت در برابر شهروند رأ

، پسامدرن، ي، ضدجوهريمتکثر، نسب يقدرت در عصر اطالعات، صورت
مداران  استيس»ن جمله که ي، ايافته است. ولي يبريو سا يشده، مجاز يا شبکه
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و  يکيمکان يکنند و با ابزارها يرا درک نم ير کوانتوميين تغيها، ا ملّت دولت
( 04: 2042، ي)اسالم« اند رفته يبه جنگ شهروندان جهان يکيزيت فيمشروع

 کند. يچندان درست جلوه نم
 ياطالعات جهان ياند و دارا شده يکه شهروندان مجاز ن نکته درست استيا
ت، مذهب و نژاد، يت، مليفارغ از جنس ياجتماع يها باشند و شبکه يم

چ خبر و ياند و ه وند دادهيق متکثر به هم پين را با عاليکره زم يها انسان
د و يعنوانِ انحصارگر تول اقتدار خود را به يماند و دولت مل ينم يمخف يداديرو

 يارزش، قدرت و اطالعات از دست داده است و شهروندان جهان ي کننده عيتوز
ده، درحال تکامل هستند و يچيارپيبس يها ييو کارآ ين اطالعاتينو يبا ابزارها

ز با يها ن که دولتم ياد نبري، از ي(. ول04: 2042، ياند )اسالم قدرت گرفته
اند حضورِ خود را در  ن ابزارها، توانستهين فضاها و با همياز هم يريگ بهره

ش دهند و به يخود را افزا يها ييدوباره بدهند و کارآ يجامعه شکل ي عرصه
گر يد يدنِ روين نوع نگاه، به ديدوباره بخشند. ا ييرويعناصر و مقومات خود ن

 يفضا يو برتر ييدايرِ پيارْ فراگيبس ي مهمهرا، در هيشود. ز يسکه منجر م
د و يه را هم ديگر قضيد ي توان چهره ي، ميگوناگونِ انسان يوندهايبر پ يمجاز

ز يها ن م و ابزارها، دولتياز همان مفاه يريگ ن فضا و با بهرهينشان داد که در ا
ن ياند. ا خود پرداخته يها و کارکردها ژهيتِ کاروياند و به تقو مند شده بهره

رِ روزانه يگ ال و همهيانِ سيمِ جريو برمالساز دارد و تسل يانتقاد يينگرش، مبنا
 شود. ينم

اصحاب مکتب فرانکفورت  يشناخت بر آراء روش ي، مبتنيکرد انتقاديرو 
سم، ينيسم، فميهمچون نئومارکس يکِ گوناگوني، از مناظرِ تئوريول .است

، مکتب ي، تورنييوي، بورديدنزيکال، گيراد يدرمان ، روانينئووبر
، و پسااستعمارگرا، يشناس فرودستان، شرق يشناس ز، جامعهيست يشناس جامعه

 يها کنشاانِ فرادستان و فرودستانِ کنيرا م يانيپا يب يوگو توان گفت يم
 يح ساختارهايعبارت از توض يکرد انتقاديرو ي هيما شاهد بود. بُن ياجتماع
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ت مشهود يدر سطح واقع ياسيو س ي، فرهنگياجتماع يدادهايمسبّبِ رو يپنهان
ش يخو ياسيو س يت اجتماعير وضعييتغ يو دفاع از محرومان برا ياجتماع

بلکه،  ،ستيواژه ن يستيمارکس يجا، منظور از محرومان معنا نياست. در ا
ل يهر دل  که به است يفردشه و يگروه و دستگاه و نهاد و اندمحروم عبارت از 
ِکم نه  خود را دست يان کند و آرزوهايخود را ب يات ذهنينتوانسته است منو
عبارت از  يکردِ انتقاديد. هدفِ مستتر در رويان نمايبرآورده، بلکه ب

 يمناسب برا ييجاد فضايق ايقت است از طريخودنشاندنِ حق يبرسرِجا
ند، ين فرآينه. در امنصفا ييعادالنه و برابرانه در فضا ي وگو و مفاهمه گفت

ق ياز طر ،ديآ يشمار م به ير مناسبات اجتماعيينقد و تغ يبرا يپژوهشْ ابزار
ر صاحبان قدرت و ياز تزو يبردار رسواکننده، پرده يها درافکندنِ سؤال

سخن  .ير و اقدام عملييتغ يموضوعاتِ محرّک و مشوّق مردم برا يدرانداز
توان از  ينترنت، نميشبکه و ا يرگيکه در روزگارِ چ ن استينوشتار ا ياصل

ان آورد، بلکه، هم شهروند يم فرودست سخن به يها شهروندانِ فرادست و دولت
 يميتر، همانْ نبردِ قد شرفتهيپ يتيفيباالتر و با ک ينک، در سطحيو هم دولت، ا

 دهند. يان را ادامه ميروا بران و فرمان فرمان
 يها شرفتيکه پ ن استيرا باور ا ياري، بسياسياز منظرِ دانش علوم س 
را  ييها يئولوژ دهيک منجر شده و عمر ايئولوژ دهيا يها ّآورانه هم به پسرفت فن

و هم، ، ان رسانده استينمود، به پا يگر جدا ميد کيها را از  که دولت
 يها ، دستگاهيا ماهواره يونيزيتلو يها نترنت، کاناليگرسو، ظهور ايازد

 ياجتماع يها شِ شبکهيدايهمراه، و پ يها تلفن ي گستردهس، امکانات يدورنو
 ي در عرصه يواقع يتنها انقالب ، نهTweeterو Facebook همچون ينترنتيا

ها را محدود  دولت يها و کردارها ژهيدار ساخته، که کارويارتباطات را پد
ن توان را يشمار آمده، ا به يبريا ساي يمجاز يچه که فضا ساخته است. آن

، ياسياجتماع س ي برانه که به بخش فرمان افته استيدر خود  يصورت انباشت به
از مفهومِ  يژانوس يبا برداشت يرا، در همراهيز .ژه ببخشديو يزيت و تمايشخص
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ان و يروا فرمان ي ست به دوبخشِ جداگانهيبا يرا م ياسيس است، اجتماعِيس
ن باور هستند که يبر ا يمجاز يبران قسمت نمود. باورمندان به فضا فرمان

شدن  ير جهانيناگز ي راه مقولهمه رسانه به يها ک در عرصهيتکنولوژ يها انقالب
بر در برابر  ت شهروندان فرمانيه شده است: تقويدوسو يونديش پيدايموجب پ

امّا،  .زند يِرو، دست به انکار نم شيپ ي روا. نگارنده، در مقاله مردانِ فرمان دولت
و  ،کرد ين بود و کار دولت را تمام شده تلقّيب د خوشيد که نباده يشنهاد ميپ

اند با  ميبران قد بران همان فرمان ن باور رفت که فرمانين بود و بر ايد بدبينبا
 مقدار. يکم و ب يقدرت و آگاه

ت ينه و کند بود، امّا امنيهزار پرْيانتقال اطّالعات گرچه بس يسنّت يها روش 
اگر سرعت و  بود. ياطّالعات در عصر کنون يفضات يش از امنيدر آن ب

ز يام است، دقّت و کنترل و آناليانتقال انواع پ ياصل ي ن مشخّصهييپا ي نهيهز
 ي ک عرصهيچه که انقالب تکنولوژ گر آن است. آنيد يژگيز ويام نيپ يمحتوا

قدر که اطّالعات را در دسترس جامعه و شهروندان  شود، همان يده ميرسانه نام
سّر يقدرت در جامعه را م يها ل شبکهيو تشک يده دهد و امکان سازمان يرار مق
کند.  يل ميها تسه حکومت يز، کنترل و نظارت را برايزان نيکند، به همان م يم

 يقانون، معمار :ميکنترل اطّالعات آگاه هست يما از وجود چهار منبع برا
ت دولت يزان حاکمياست، م چه مهمّ ، و بازار. آنياجتماع ياطّالعات، هنجارها

 يرگيادمان نرود که چيامّا، از  .ساز باشد تواند سرنوشت يکه م ن منابع استيبر ا
 اطالعات و بازار همچنان وجود دارد. يدولت بر سه منبع قانون و معمار

 يک ارتباطيالکترون يکاربرد ابزارها يوجو جست»ک را يالکترون يدموکراس
 ,Arora, 2011« )کيک نظام دموکراتيک در يدموکرات يندهايشبردِ فرآيدر پ

ک يالکترون يا دموکراسيتال يجيد يدموکراس مِيدر صورت تقساند.  ( دانسته7.5
و  يفرد انيارتباطات م يتوان به بررس يبه سطح خرد و کالن، در سطح خرد، م

 ين حاکم بر فضايپرداخت و در سطح کالن، فرهنگ و قوان يردولتيغ يگروه
ها  گمان، در سطح کالن، دولت يقرار داد. ب يتوان مورد بررس يعات را ماطّال
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کنندگان  نييجامانده، تع به يسنّت يها ژهيل وجود کارويدل هنوز که هنوز است به
هستند. در سطح خرد  يو جمع يفرد انين و فرهنگ حاکم بر ارتباطات ميقوان

حجم  يدار انتقال و نگهجاد و يا ي چرخه يها توان از سرشاخه يز اکنون مين
ه با يدوسو ياند و در ارتباط يتيچندملّ يها اد کرد که شرکتي اطّالعات يباال

 جا که از آن کنند. يکمک م ت دولتينقش حاکم يحدّاکثر يفايها، به ا دولت
ان کاربران يها م شدن داده ع بر ردّوبدلينگ وسيتوريجادِ مانيموفّق به ا ها دولت

 يها بر محتوا کامل آن ي توان از سلطه ياند، م شده نيال آن يعموم يفضا
ن يآوردِ ا بر احتمال، دست اد کرد. بنايمتبادل  ي شده گذاشته اشتراک به يها اميپ

 ي ک در زمانهيرنسانس دموکرات يکه گرچه نوع  ن استيکشاکش چن
نفع   لزوماً به يين نوزايامّا، ا ،رخ داده است اطّالعات يريگ شدن و همه يجهان
سرنوشتِ » ي درباره يشياند ندهيآ نخواهد بود. يدموکراسشه و آرمانِ ياند
 يتوان برا يدهد که نم ي( نشان مZagorski, 2009, 578« )يدموکراس ينيپس
 يدموکراس ي شهياند يها هيما ک، تنها و تنها، به درونيدموکرات يها آرمان يبقا

ها و  هيا توجه به رَوها هم، از همان آغاز، ب يبسنده نمود. دموکراس
برال و يرليو غ ياند؛ مانندِ انتخابات داشته ييها يشان گوناگون يسازوکارها

توان با  ي( و نمCaramani, 2008, 113) يو واکنش يو تعامل يمشورت
ت يتمام يکسان براي ي، حُکميمجاز يفضا يمفروضْ قراردادنِ برتر

 ي بر، همهيصادر کرد و نشان داد که روزگارِ حکومتِ سا يدموکراس
چ يش، هي، کمابير قرار داده است. وانگهيتأث کسان تحتِيها را به  يدموکراس

ادِ آن يارْ زيبس يها هيما و هستْ يفِ دموکراسيتعر ي ز دربارهين ياتّفاق نظر
جود در عالَم علوم م مهمِّ مويها و مفاه گرْ واژهياز د ياريوجود ندارد و مانندِ بس

 يحدّ نزدِ نخبگانِ دانش به يفِ دموکراسيو تعار يمعان ي، گوناگونيانسان
 & Kesselman, Krieger) يمرجّحِ دموکراس يتوان از معنا يکه نم است

Joseph, 2010, 26مختلف حرف به  يست از معانيبا ي( سخن گفت، بلکه م
 يبر و مجازيسا يرِ فضايتأث ي درباره يارْ کلّينْ حُکمِ بسين، ايان آورد. بنابرايم 
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ها  يک از انواع دموکراسيآورد که کدام  يش مين پرسش را پيا يبر دموکراس
رِ روزگارِ يتأث ، چگونه و تا چه اندازه، تحتِيف از دموکراسيبا کدام تعار

 رند.يگ يقرار م يشدنِ ارتباطاتِ انسان تاليجيد
که در  است از آن باب  بلکه زنهاردهنده، نينگر است و نه بدب نگارنده نه کهنه 
تال، يجيد ي،دموکراسيدموکراس همچون تله يمشحون از واژگان يفضا

، يت مجازيشدن زمان و مکان، هو يشدن، مجاز يک، جهانيالکترون يدموکراس
د يسر نبا کيف دولت، يهمراه تضع ت شهروند، بهيشدن ارتباطات و تقو يبريسا

اند و  يچنان قو ها هم هم بلکه،دولت .سخن دادشهروند دادِ  يفرادستاز 
 يکنون يها ا نظامي يصنعت يها يدموکراس» ها، ن دولتيکه، ا ني، چه، ارگذاريتأث

 ي( با تمامHauss, 2006, 9« )ا جهان سوميو  يستيو سابقاً کمون
لِ دولت، نزد آنان، ين و اصينهاد يها ژهيشان باشند، در کارو يها يناهمانند

، با ياسيس يزندگ»اد برد که يد از يرا، نبايست. زين يچ تفاوتيش هيکماب
 & Kopstein« )خته شده استيژرف، آم يطرز ، بهياسيس ينهادها يگوناگون

Lichbach, 2009, 6 .)يناصر ي زمانهم گرچه در يهم اگر نگاه کن يخيتار 
کردارها ها و  ژهيم و کاروياز همان مفاه ياريهمچنان، بس يم، وليبر يسر نم به

اتمام کار دولت  ي را نشانه يمجاز يزده، فضا ست ذوقيوجود دارد و نبا
ت يز تقويدولت را ن ،ّآورانه فن يها شرفتيو پ يمجاز يگمان، فضا يدانست. ب

ن، نگارنده از يبنابرا نشانده است. نيشياز دورانِ پ يگاه فراتريکرده و بر جا
گرا،  تي، کمّيگرا، هنجار )سنّت ياسيگونِ علوم س گونه يها افتيانِ رهيم

 ي هيرها و پسارفتارگرا( همچنان، نظريمتغ يرگرا، همبستگيمتغ رفتارگرا، تکْ
ها،  دولت»رد که يپذ ين نکته را مينگرد و ا يانه ميگرا دولت را از منظرِ سنّت

 (.Dooley & Patten, 2013, 17« )ديکنند که با يچنان رفتار م

 ينظر ي باچهيد

 يارينانه وجود دارد: بسيب نانه و خوشيبدب يها دگاهيوجود دولت، د ي درباره
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ا يت آن الزم باشد ير است، چه موجوديک موجود شريپندارند که دولت ذاتاً  يم
 يها شرفتيدا کرده، مانع پيش پيفساد گرا يسو که به است ييروينباشد، و ن

کند.  يد ميرا تهد انسانها و حقوقِ  يده و دائماً آزاديگرد يو اقتصاد ياجتماع
تحرّک  يروهاين نيکنند که دولت، شاخصِ باالتر ين فکر ميگر چنيد ياريبس

اش عدالت، و جوهرش قانون بوده  ت از اخالق، نشانهيبوده و هدفش حما يانسان
، يمرروديقرار گرفته است )کال يت عموميح و رضايل صحيدل يمبنا و بر

لر، جداگانه ير را همپتن و مين تعبيا(. 26: 2011 ستول،يمز آندرسن، کريج
از يا ما به دولت نيآ»ن همپتن در پاسخ به پرسشِ ياند. ج د کردهيز، تأکين

ن ادّعا که دولت يا ، ارائه نموده:يستينيانه امّا دترميکارکردگرا ي، پاسخ«م؟يدار
ت يرضا يها هينظر ي ثابت همه يها يژگيهمگان مطلوب است از و يبرا

ارائه « يعيحالت طب»بدون حکومت و در  يکه از زندگ يريکه تصو است
رند که مردم يگ يجه ميپر از مشکل است، و نت يره از زندگيت يريکنند، تصو يم

ن مشکالت است؛ حال يا يبرا يرسند که داشتن دولت، راه عالج ين نظر ميبه ا
 (.206: 2033ک عالج )همپتن،ين عالج باشد، چه صرفاً ين عالج، چه بهتريا
 يطرز سته و بهينگر ياسيس ييروا ، به موضوع فرمانيخيتار يلر هم از منظريم

اگر  ن نموده است:ييح کرده و تبيمقاله را، توض ي ق، موضعِ مختارِ نگارندهيدق
 يبرا يباتيچه ترتـ   ميکن يبپرسد که ما امروزه، خودمان را چگونه اداره م يکس

ن باشد که امروزه، يد ايجواب ما با ـ   ميگر در جامعه داريکديدر کنار   يزندگ
رگذاشتن بر يتأث يبرا يا سابقه يکنند که قدرت ب ياداره م ييها ما را، دولت

مان محافظت  ها، هم ما را دربرابر حمله به جان و مال ما دارند. دولت يزندگ
آورند، و هم  يتحت انضباط درم يمتعدّد يها وهيکنند، هم ما را به ش يم

گر يکديم، با يکن ين ميمان را تأم ها، معاش ه ما براساس آنرا ک ييارهايمع
 م و امثال آنيکن يمان را بزرگ م م، کودکانيکن يم، سفر ميکن يارتباط برقرار م

ما فراهم  يهم برا يها، امکانات فراوان حال، دولت نيکنند. درع ين مييرا، تع 
ها،  ها، خانه گرفته تا جاده يو آموزش يو درمان يآورند. از خدمات بهداشت يم
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ست اگر ين دست. گزافه نياز ا ييزهايورزش و چ يها نيها، زم ها، موزه پارک
ک اندازه يها به  دولت ي م. مسلّماً همهيم که امروزه ما مخلوق دولت هستييبگو

باشد  يدولت ي خواهد تبعه يکس نم چيند، امّا هيآ يف برنمين وظايا ي عهده از
 (.06: 2037لر،يفش عاجز است )مياکه از انجام وظ

گر به موضوع کشاکش يد يا هيمقاله از زاو ي چه سبب شد نگارنده امّا، آن 
کالوم بود  دز و مکيک بپردازد، دو گفتار مجزا از ليالکترون يدولت با دموکراس

که  پست نوشته استيدز از قول ليد. لين نوشتار را شکل بخشيآغاز ي دهيکه ا
ک يت يزان موفّقيبا هم دارند. م يکينزد ي ، رابطهييت و کارآيمشروع»

ت آن يت و مشروعيمحبوب ي کننده نييآن، تع يف اصليحکومت در انجاموظا
ان يکه م يسبب، تفاوت ني(. ز23: 2077دز،ي)ل« حکومت در نظر مردم است

گذاشته  (Legitimacy, Authority, Powerت و قدرت )ياقتدار و مشروع
دز ي. لاست  ش گرفتهيپ در که نگارنده است يبحث يهگشار ينوع شود، به يم

گران، همراه با احترام و نفوذ، و يد يت مردم و رهبرياقتدار را عبارت از هدا
چه  آوردن آن دست به ييقدرت را توانا ،مردم ي کسبِ اطاعتِ داوطلبانه ييتوانا
داند  يم يا حکومتيت را مستلزم دولت يو مشروع ،ک فرد خواهان آن استيکه 

را  يزگذارين تماي(. ا44و  43: 2077دز،يمردم قابل قبول باشد )ل يکه از سو
، حقّ صدور يا گروهياگر شخص » ان کرده است:يتر هم، ب قيکالوم، دق مک

ار را داشته باشد يا دادن اختين، مقرّرات، صدور اجازه ين، قوانيدستورات، فرام
ژه و يو ي اجازه يدارا يشرط ا گروه مذکور، بهيآن باشد، شخص  يا مدّعي

تواند آن را ادّعا کند، که مورد قبول و  يا مين امور است يانجام ا يپشتوانه برا
انجام  يباشد. داشتن اجازه و پشتوانه، برا يا آرماني يک اجتماع واقعيت يحما
 يجاد ناراحتيانجام آن، بدون ا ييک اجتماع، عبارت است از توانايدر  يکار

ط، عمل ي، با توجّه به شرايعني؛ يا آرمانيباشد  يدر آن اجتماع، خواه واقع
رود،  يگونه که انتظار م ها و رسوم اجتماع نباشد، و همان هيمذکور برخالف رو

 (.444: 2030، کالوم )مک« اجتماع يت از سويکسب حما



 يفصلنامه دولت پژوه   04

 

ت و ياان رضيم يزگذاريتما يکالوم برا مک يها حجّت يتمام ي انهيامّا، از م 
که خواهد  يا ن دو سه جملهيار، اياخت يت و اعطايت و حقّانياقتدار و مشروع

ها بود ذهن نگارنده را به خود  داشت که مدّت يا دهيم ايعمده در تنظ يآمد، نقش
 ياجتماع يساختارها ي واسطه ت، بهيت و حقّانيمشروع»مشغول نموده بود: 

 ياجتماع يرش ساختارهايعلّت پذ ست کهيگردند. مهمّ ن يشده، حاصل م رفتهيپذ
هستند که  ياجتماع ين ساختارهايتر ن ساختارها، کوچکيا ايست و آيچ

« هستند يتر جامع يا ساختارهايرند يگ يم يها، جا آن اقتدار در يتفاوت ها
ت، يحقّان ي گانه م سهيان مفاهيم يگذار زيتما ي دهيا (.434: 2030کالوم، )مک
گر از روزکرانس است. يمِ دين و ،برگرفته از اورول يمي، نيت، و کارآمديقانون

ناظر » يتريتوتال مشهورِ ، عبارت2432ِجورج اورول،  يهمتا يرمان ب خوانشِ
نام  به يا و مساوق با مقوله ي( را مساو27: 2036)اورول،« نگرد ير، تو را ميکب

که مراقبِ کردار و گفتار و  يکار آورد؛ ساختْ يخواننده م ر درنظرِيدولتِ فراگ
ن مدِّ نظر آورده يچن ،ِرو شيپ ي رسلطه است. نگارنده، در مقالهيز يها پندارِ آدم

 يها ت جنبهيها به تقو تيهو ي همه شدنِ يکه مجاز يدر روزگار يکه حتّ
چندگونه از  يها ها، بهره منجر شده است، هنوز، دولت يشهروند گونِ گونه

کنند. به  يو وارس يخود نگهبان ي هيشهروند را در ساقدرت دارند و قادرند 
تر و  يز قويها ن اند، دولت تر گشته ت شده و آگاهيگر سخن، اگر شهروندانْ تقويد

که  ن باور استيچارد روزکرانس بر ايسو، ر گريد اند. از ش شدهيناظرتر از پ
تر  وچکژه، کيث کاروي، بلکه از حيياينده، نه از نظر جغرافيها در آ دولت»
 (.424: 2032دفام،ي)توح« شوند يم
 ينازل کِيتيبرپوليدولت حدّاقلِّ روزکرانس، همراه با مفهوم سا ي هينظر  

دار يرا پد يدولت مجاز ي هيالملل، نظر نيکم در دانش روابط ب ، دستيشکر
د خود قرارداده ير شديرا، تحت تأث يدولت ملّ ي ندهيکه آ يداريپد ،ساخته است

 يفراملّ يرويق سه نيدولت را از طر يهابسباوم، نقش و کارکردها ي دهيو به عق
و  يجهان ي، ظهور نهادهايا جهاني ياقتصاد فراملّ ف نموده است:يمهمّ تضع
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 ي (. خالصه024- 023: 2032 دفام،يک )توحي، و انقالبات انفورماتيا منطقه
ها  مکان ي انقالب ارتباطات )ارتباط به همه ي ر عمدهيدو تأث يعنير، يدگاه اخيد

 يکه، مرزها  آن يکي» ن است:ي، چنيملّ يها ن زمان( بر دولتيتر در کوتاه
، يملّ يرشدن مرزهاين نفوذپذياند. ا ر شدهيداً نفوذپذيشد يملّ يها دولت
خود  ينيت سرزمي، ماهيت ملّيجه، امنين کرد. درنتيسرزم يواقع،ب ها را در دولت
که، گردش اطّالعات و اخبار، که  گر آنياز دست داد. د يزان قابل توجّهيم را به

ن مدّت صورت گرفت، يتر ن در کوتاهياز داخل به خارج و خارج به داخل سرزم
:  2034فرد، زاده )امام «ف کرديشدّت تضع ها بر اطّالعات را به کنترل دولت

م باور يکه هنوز نتوان مند هست به قدرت دولت چنان قدرت ي(. باورِ اورول032
شدن  روح يف و بيبر ضع يروزکرانس و هابسباوم، مبن ي دهيم که مثلّثِ عقيکن

 ، راست و درست باشد.ياسيت سيشدن هو يها در عصرِ مجاز دولت
م که در واکنش به يده يدث را مبنا قرار م ونوتون و ين ي دهين اين، ايبنابرا 

ن ياگرچه ا» اند: ن نوشتهيآن، چن ييايوستفال مفهومِ شدنِ دولت به باورِ سست
ماند که  يقت ناکام مين حقيح ايد و جذّاب باشد، از توضيده ممکن است جديعق

ن يت بر سرزميگران هستند و هنوز اعمال حاکمين بازيتر ها، هنوز، مهم دولت
 يتر از گذشته، از سو شيشان ب تياگر حاکم يدهند، حتّ يخود را ادامه م

، يالملل نيسم بيترور ي، محدود و مشروط شده باشد. حتّيالملل نيب يروهاين
ن قابل يچن شوند. هم يم يريگ شان نشانه يها يندگيها و نما دولت يسو عمدتاً به

 ياروپا در مناطق ي هيچون اتّحاد هم يفراملّ يدولت يها که سازمان توجّه است
اند و مرزها،  ت شدهيتثبها بهتر  جا، دولت گر هستند که در آنين بازيتر يقو
، درحدّ يالملل نيب يحکومت ياند و نهادها افتهيت يف و رسميتعر يروشن به

ها با قدرت برتر در درون  ن اساس، دولتياند. بر ا رفته شدهيگسترده پذ
طور خالصه،  دهند. به يبه کار خود ادامه م يالملل نيشان و روابط ب يمرزها
قت، ي(. درحق22: 2043دث، ونوتون و ي)ن «دمانن يم يت باقياهم ها با دولت

قتِ يابد که حقين پرسش بيا يبرا يکه پاسخ آن است يوجو نگارنده در جست
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حدّ درست است و   چه است تايس يشدن فضا يزوال دولت در روزگارِ مجاز
به پرسشِ مقاله،  يحيتوض يپاسخ يت امر باشد. برايواقع ي رندهيتواند دربرگ يم

ها،  ک در رسانهيو انقالب تکنولوژ يمجاز يفرض گرفت که فضان ينگارنده چن
تر ساخته و کارآتر کرده و  ت نموده و آگاهيز تقويتنها شهروند بلکه دولت را ن نه

 ه،ين قضيا يبازفهم ير گذاشته است. براياش تأث يسازوکارها يساز بر فزون
نقسم نموده را به سه بخش م متمرکز شده و آن Legitimacy ي مؤلّف بر واژه

ن موضوع فراهم آورد که امروزه، مردمان يدرک ا ينه را براياست تا بتواند زم
 يمجاز يدهند. فضا يت ميشان اهم يل وجوديش از داليها ب دولت يبه کارآمد

شان را  تيسبب، مقبول نيتر ساخته، و ز تر و روان ها را فزون دولت ييکارآ
ست، نه ا ها عمرِ دولت ييرپايامروزه، د، ياصل ي را، مسألهيز ،ش داده استيافزا
 ها. لِ دولتيتشک يو قرارداد ييو ماورا يو مذهب يو ذهن يفلسف يمبنا
نگارنده  ي دهيل ايو تکم يريگ از آثار به شکل ياز منظرِ مختارِ مقاله، برخ 

ل بل به ما نشان ياند. از باب نمونه، خوانشِ کتابِ دان کمک فراوان نموده
است:  ييها يژگيواجد و شکل گرفته« نيال جماعت آن»نام  ه بهچ دهد که آن يم
م، يزن يدست م يم و به مراودات عقالنيکن يبر، ما چت و بحث ميسا يدر فضا»

 يت عاطفيم، حمايکن يمان را مبادله م م، دانشيده يانجام م ياعمال تجار
م، يساز يعه ميم، شايشو يم يفکر يم، دچار آشفتگيکن يم يزير م، طرحيکن يم

ها را از دست  ا آنيم يکن يدا ميپ يم، دوستانيشو يم، عاشق ميکن يم يدشمن
واال  يک اثر هنريم، يزن يم، الس ميکن يم يم بازيم و متاگيم، گيده يم
(. امّا، مهمّ آن 217و  216: 2034)بل،« مييگو يوپرت م م و چرتيساز يم

د در بافتارِ يبر بايسا ياه جماعت ي درباره يا شهيم هر نوع انديکه بدان است
 يمجاز يها : جماعتيعنيم، قرار داده شود؛ يکن يم يکه ما در آن زندگ يجهان

و  يد فرهنگيجد ييايد در بافت جغرافيها با متفاوت قرار ندارند. آن يدر جهان
ن يز چنين يمجاز ي(. مفهوم فضا263: 2034زمان ما، واقع شوند )بل، ياسيس

چنان دولت در آن،  رد که هميقرار گ ينيمورد بازب يبافتارد در يرا، بايز .است
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 يسلب يها استياز س يعامل درضايسع ن معنا،يره است. در ايچ يکار ساختْ
 يفرهنگ يزير و برنامه يگذار استيس ي ها در حوزه جوامع و دولت ي چهارگانه
سطح خرد،  يو کنترل ينظارت يها ق به استفاده از سامانهي)تشو يو اجتماع

و  ينظارت يها ، استفاده از سامانهيگذار قانون ي بازدارنده در حوزه يزير برنامه
کنارِ  برد که در ينترنت( نام مياز استفاده از ا يريسطح کالن، و جلوگ يکنترل

 يکردن محتواها يتاليجيتال، ديجيد يفرهنگ يد محتواي)تول يجابيا يها استيس
ها،  توانند به دولت ينترنت( ميتال و ايجيد يفضا يساز منيآنالوگ، و ا يفرهنگ

 را (066-064: 2043،ي)عامل ينترنتيو ا يبريسا يدر فضا يرگيچ ينوع
، و هم از يقانون ي ، هم از جنبهيث فنّيتوانند هم از ح  يها م اعطاء کنند. دولت

چه مهمّ است  امّا، آن .نديم و کنترل نماينترنت را تنظي، ايفرهنگ ياسيدگاه سيد
کنترل  يک کشور برايت يشدن قانون و ظرف شکسته راهِ با درهم که هم آن است

« شوند يظاهر م ين نظارتيگزيجا يها و استانداردها وهيش»نترنت، يا
 (.024: 2043،ي)عامل
م يشو يآشنا م يمجاز يسو، با مفهوم فضا  کي ، ازيجزن يدر نوشتارِ خان 

انه و وسائل يق رايها از طر انسان ياز ارتباطات درون ييها مجموعه» يمعنا به
(؛ و 26: 2033 ،يجزن ي)خان« يکيزيف يايبدون درنظرگرفتن جغراف يمخابرات

م که شهروند يشو يمواجه م يالکترون يسو، با مفهوم دموکراس گريد از
(Citizenرا به )«وند شبکه( »Netizenتبد )مکان  يکه ورا يافراد؛ کند يل مي

گذارند  يدشان را به اشتراک ميند و عقايآ يهم م و زمان، گرد
 ي نانهيب توان از نگاه مثبت و خوش ي(. امّا، م261: 2033،يجزن ي)خان
( 263: 2033،يجزن ي)خان« پول ي مثابه اطّالعات به»ر يدر تعب يجزن يخان

رسِ  دستْار و در يگر گرفت و نشان داد که اطّالعات هنوز در اختيد يا بهره
را با هم در دستانِ خود  يو اقتصاد ياسيو س يکه قدرت نظام است يکسان
د ياز د» کار برده است: ت هم بهير را استرين تعبي، دولت. ايعنياند؛  ع کردهيتجم

گذارند  ير ميفراگ يها ها، بر کار رسانه که حکومت يري، تأثراناز مفسّ يشمار
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 «چ استيها، ه صاحب رسانه بر کار آنوخ يد شينسل جد ياس با اثرگذاريدر ق
 (.232: 2032ت،ي)استر
 يدارهايپد ي ز مشحون از گفتارها است دربارهيتال نيجيحکومتِ د کتابِ  

و  يمورد يها طور مفصّل و با تمسّک به مطالعه  ، که بهکيبا پسوند الکترون
چه  آنرفته است. امّا، در مجموع، يها صورت پذ آن ي ق دربارهيدق يها کاوش

نگارش  يت هدف اصليتقو يکتاب قرار گرفته و سراسر آن در راستا ي هيما بن
چ يه»ن عبارت که يست جز تکرار چندگونه و چندشکل اين يزيکتاب است، چ

ک وجود دارد، يالکترون يگر از حکومت يپرسشِ چه انتظار يبرا يپاسخ
ک، کارآتر يالکترون يگر ست که گفته شود هدف از حکومتين نيتر از ا ساده

انداز  ن چشمين مقاله هم با همي( است. اChen, 2008, 16« )ساختن حکومت
 يشود که نگاه ينگرد و خواستار آن م ياست ميو س يمجاز يبه موضوعِ فضا

 ينگر ن واقعيا جاد گردد.يا يمجاز ياست و فضايوند سينانه به موضوع پيب واقع
« ياز وجودِ مقبولِ قواعد بازق يعم ياحساس»از اصطالحِ  يريگ را با بهره

(Hauss, 2006,33 نزد مردمان )ينِ خوبيبرد که جانش يکار م ک جامعه، بهي 
 ت است.يمفهومِ مشروع يبرا

 تيمشروع ي واژه ييمعنا ييک( نارساي

( است Right to Rule) يحقِّ حکمران يمعنا به Legitimacy ي واژه 
Sodaro, 2008, 103) .)يمشروع( تLegitimacy برگرفته از )

legitimare ز، برگرفته از ين واژه، نيبودن( و ا ياعالم قانون يمعنا ن )بهيالت
legem ست ين ييرسا ي ، واژهيقانون مکتوب است. امّا، در زبان فارس يمعنا به
ر شده است. يگ متجدّدانه همه ياسيس ي شهيست که در اندين يزيچ گر آن و نشان

                                                                                                    
 E- governance , E –Voting , E – Citizenship , E – Citizen , E – Public , E – 
Petitioning , E – Enabling , E-Democracy.  
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 يا فرمان خصلت اقتداريک نظم يبه  Legitimacyمدرن،  ياسيس ي در فلسفه
درواقع، کند.  يب، قدرت را به اقتدار بدل مين ترتيدهد، و به ا يم يا الزامي

 يها بران، فرمان شود، فرمان يکه سبب م است يباور»ت، يمشروع
(. Barrington, 2010, 6« )شمار آورند دستوردهندگان را حقِّ حاکمان، به

م يريبهره بگ يگريد ي ، از کلمهين واژه، در زبان فارسيا يجا ، بهتر است بهيول
شود. پرسش  يکار گرفته م باشد که به يمفهوم يواقع ي هيما گرِ بن که نشان

رش اقتدارِ حکومت احساسِ يپذ يد برايکه چرا شهروندان با  است  نيا ياساس
ن آن ياز قواناند به دولت احترام بگذارند و  ا شهروندان موظّفيف کنند؟ آيتکل

 اطاعت کنند؟ 
 ياز دستورها يبر فرمان ييوند با چرايپرسشِ همپ يامروزه، نوع و محتوا     

لحاظ  ، بهياسيس ي فلسفه ياساس يها را، پرسشيز ،افته استير ييحکومت تغ
ن پرسش، يد حکومت کند؟ در ايبا ي، دوگونه بوده است: الف( چه کسيخيتار

روا  د فرمانيبا  يچه کسکه ن کنند ييارند که تعند يبران حقّ ا فرمانيمردم 
ن يياند که تع ن پرسش، شهروندانيد حکومت کرد؟در ايباشد. ب( چگونه با

ن ين اينگام امروزهَو بِ  د حکومت کند. پرسشِ درستيکنند زمامدار چگونه با يم
 يپرسش و پاسخ .«ک حکومت بد خالص شديتوان از شرّ  يچگونه م»که  است
شدن  قدرت هژمون يت ذاتيفرض استوار است: خاص شيک پين سنخ بر ياز ا

شود  يداشته م د )کسب(، و قدرت نگهيآ يدست م است. پس اگر قدرت به
ک قدرت به ما يهژمون يژگيو ،ش(يشود )افزا ي)حفظ(، و قدرت افزون م

 يوجو ها مدام در جست ها و دولت و حکومت ياسيس يها د که نظاميگو يم
، «ليهر دل به» هستند که  يانتظام و  شدنِ نظم آهنگ خود و درازْ لِ عمريتطو

 ياسيک نظام سيعمر  يو بقا يياياکنون، برساخته شده است. پس پا
(Longevityپد ،)يقانون يا هيت است که صرفاً پايتر از مشروع مهمّ يداري 

 يدارانه( و واکنش مکتوبات مدوّن زمام ي منزله  به ين اساسيش قوانيدايدارد )پ
 ياسيسپهر س ستْيز ي ل و کتاب مقدّس از عرصهياست )در پاسخ به حذف انج
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 ياسيس يها ها و نظام در مورد حکومت  چه ن، آني(. بنابرايو اجتماع يو حقوق
 حکومت يها است. بقا و دوام و طول عمرِ آن ييرپايقابل اعتناء است، د

ت ي(، قانونRightfulnessت )يحقّان ي ؤلفهمشتمل است بر سه م
(Lawfulnessو کارآمد ،)ي (Effectiveness.) 

همچون قدرت و  ي، بسا اوقات بوده که واژگانياسيعلوم س ي واژه در دانش 
 ياقتدار را قدرت يگر به کار رفته است. تنسيهمد يجا ت، بهياقتدار و مشروع

گران يگر بازياعمال قدرت، توسط دت يا قانونيت يداند که در آن مشروع يم
قدرت را  وودي(. ه72: 2074،يرفته شده باشد )تنسيموجود در صحنه، پذ

 ين کاريگران و اقتدار را حقّ انجام چنيبر رفتار د يرگذاريتأث ييتوانا
گر، عبارت از يد يقيطر ت را بهي، مشروعيول، داند ي( م27: 2037وود،ي)ه

کند که در  يم يبه فرمان و دستور تلقّ يجبارانه و اياقتدارگرا يژگيو ياعطا
 ين گوناگونيشود. امّا، در ا يل مي( تبد06: 2037وود،يآن، قدرت به اقتدار )ه

 يهمان نگاه ،افتهيت يها اهم خوان ياسيس که از منظر علومْ چه ها، آن فيتعر
ستم يک سيل به اطاعت از ي، تمايعنيت است؛ يمشروع ي به واژه يشناخت جامعه
ن ياز ا وجود آمده است. ن حکومت، چگونه بهيکه ا نيبدون توجّه به ا يحکومت

ظاهراً مخلوقِ  يواقع يها که دولت منظر، استدالل همپتن و هورتن درست است
در  ياليخ يوقرارها ستند، و قوليان شهروندان نيح ميصر يوقرارها قول

: 2033باشند )همپتن، ييروا فرمان ي کننده توانند اعطاء ينم يفرض يقراردادها
گرفته از  نشأت يبر و فرمان ييروا (. فرمان460و  464: 2032؛ هورتن،227
ا نفوذگذاشتن ي يريگ ميبه تصم ييقدرت در سه سطح است: از راه توانا ي مقوله

شند و ياند يکه مردم م چه در آن يکار به دست يي؛ از راه توانايريگ ميبر تصم
قدرت، حکومت  ي گانه وجوه سه ي (. در همه442: 2030وود،يخواهند )ه يم

 يزيجامعه حضور کامل دارد و از آن گر ياسيس يعنوانِ دستگاه زمامدار به
که  است يا مقوله ياصل ي تامّ و کامل و نمونه ي ندهيکه، نما يست؛ دستگاهين

ن شکل تحقّق يتر و کامل يآورد عال رد، دستيشکل گ ياسيلحاظ س قرار است به
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 ي هر نمونه يکه وجود آن، شرط الزم برا است يا است، و مقوله ياسيسسازمان 
 (.222: 2030کالوم، که باشد )مک ياست، از هر نوع ياسيروشن از سازمان س

ت باشد، نه يمشروع ي درست از واژه يتيرسد روا ينظر م که به چه حال، آن
 يفيبلکه، تعر ،ند اطاعت استيدن به فرايبخش يو قانون يحقّان ي عبارت از جنبه
ت را دربرنداشته باشد. به سخن يت که فقط اعتقاد به مشروعياست از مشروع

که سه شرط وجود  توان گفت قدرت مشروع است يم يفقط وقت»تام، يد بيويد
صورت  داشته باشد: نخست، قدرت طبق قواعد موجود و مستمرّ، خواه به

ن قواعد ير رود. دوم، اکا به يررسميغ يها ا موافقتي ين رسميقوان ي مجموعه
ه کرد. يشوندگان توج د بر حسب اعتقادات مشترک حکومت و حکومتيرا با

« شوندگان نشان داد ت حکومتيان رضايد با بيت را بايسوم، مشروع
 ينحو تِ استداللِ همپتن را، بهيرسد بتوان ماه ينظر م (. به423: 2030وود،ي)ه

 يو کار گرفت. است به يو جارِر شيپ ي چه در مقاله نفع آن باژگونه، به
 ييروا ست. فرمانين قدرت محض نيهرچه باشد ع ييروا فرمان» سد:ينو يم

 يستگين شاين ايتأم يراندن است، و قدرت صرف برا حکم يستگيمربوط به شا
راندن  حکم يستگيتوان مفهومِ شا ي(. حال، م40: 2033)همپتن، «ستين يکاف

کند،  يکه به پزشک رجوع م يمدِّ نظر آورد. کس يل زمامداريتطو يمعنا را به
خواهد به  يبلکه، م ،دهد ين کار نميش دانشِ طبابت پزشک تن به ايآزما يبرا
 ببرد. يتر پ شيتر خود ب شيب يماندگار رازِ

تر و  يتر و قانون م مشروعيسينو يو نم ـ رپاتر استي، دين، دولتيبنابرا 
دوران  يرا برا يتر شيب يتِ همگانيخود، رضا يکه بتواند با کارآمدـ  تر يحقّان

از عبارتِ  يريگ عنوان نمونه و با بهره  ط اجتماع کسب کند. بهي، از محيدرازتر
 ي، براياجتماع يها گروه ي توان گفت همه يد هلد ميويد« نِيکاهش تمک»

افول،   به رو يصنعت يها باالتر، حفظ مشاغل در بخش يمزدها کسب دستْ
باال  يها متين،و قييپا يها متين، قييسود پا يها باال، نرخ سود يها نرخ

ن مرحله، اگر دولتْ يگذارند و در ا يرا تحت فشار م ( دولت014: 2073)هلد،
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 يبه مبنا يگر، کسيحاصل است و د يمند تيدرست و خوب عمل کرد، رضا
ندارد. امّا،  يان کاريروا تِ دولت و فرمانيحقّان يذهن ي هياطاعت و به پا ينظر

که در اذهان مردمِ  گاه است آن .که دولتْ نادرست و بد رفتار کند يبه زمان يوا
 يت همگانيکه نتوانسته است رضا يرد که دولتيگ يت شکل مين ذهنيبر ا فرمان

 يد هم از همان آغاز، دولتيست و شاين يماندگار ي ستهيرا جلب کند، شا
جا با  است در همهيس»که  جا د. امّا، از آنياينظر ن به يو مشروع و قانون يحقّان

 يها کوشند به هدف يکه م ين افراديکشمکش ب ينوع يعنيزه همراه است، يست
(، 22: 2072،ي)رن« را برآورند يمتضادّ يها ابند و خواستهيدست  يمتفاوت
شود درجات  يمردمانِ آرزوطلب سبب م يتِ همگانيجلبِ رضا نيبنابرا

از   يکي شونده، مطرح شود. ان مردمان حکومتي، مياز رضامند يگوناگون
نام  است به ياز حکومتگران ابزار ياسياجتماع س تِيساختنِ رضا انيع يها وهيش

 ياست با کارآمد يت مساويرضا ي م معادلهيد دقّت کني، بايانتخابات. ول
محکم استدالل  ي رهيک زنجي يحکومت، زمان ييرپايحکومت و برابر است با د

ت و يحقّان يعنيها،  حکومت يبقا ي گانه سه يها آورد که پرسش يمفراهم 
 وبستانِ در حال بده وار ا و آونگيپو يوبرگشت ، در رفتيت وکارآمديقانون
 مند باشند. خيتار

« ست؟يچ يحکومت برا»که اصالً  است ووديادآور پرسشِ هين مسأله، يا 
حفظ ثبات و  يها برا حکومت( و از اتّفاق، پاسخ همو که 137: 2034وود،ي)ه

و  يم قواعد مربوط به شهرونديتنظ ياند، برا يش مادّين آسايتأم ياند، برا نظم
 يريگ ميمِ اصل تصميساختن و تعم  منضبط ياند، و برا وند فرد و دولتيق پيتنس

 اند. دار شدهي( پد141 - 137: 2034وود،يک )هيدموکرات يها سنجه يبرمبنا
ر يفراگ يياند که انقالب اطّالعات، به تمرکززدا دهين عقيبر ا ين راستا، برخيدر ا

 يخواندن ين و ناير کئوهيده است. تعبيها منجر نگرد ان دولتيقدرت در م
از  ياريکنند. بس يت ميرا تقو يمند کنون گر، دول قدرتيد يروندها» است:

اطّالعات  يّآور که با کاربرد فن يبه انقالب در امور نظام يگران نظام ليتحل
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 يها انهيم، رايمستق يپراکن ، سخنييفضا يها رندهيکنند. گ يجاد شده، اشاره ميا
، پردازش، يبند ، دستهيآور جمع ييده، توانايچيپ يافزارها پرسرعت، و نرم

ک يرا که در سرتاسر  يا دهيچيپ يها داديرو ي انتقال و انتشار اطّالعات درباره
: 2032،ي)اُکُهان و ن «آورند يهمراه م ند، بهده يع رخ ميوس ييايجغراف ي حوزه
 (.203و  244
مندتر شده و به  ها،قدرت يّآور ت فنيها هم، همراستا با تقو ن، دولتيبنابرا 

م از يتوان يرا، مياند. ز گران تواناتر گشتهيم ديم خود و تهاجم به حريدفاع از حر
 يبرشمار يمجاز ياطّالعات يشدن فضا کيدموکرات يکه برا ييها خصلت يبرخ

م. يريز بهره بگيها ن سازِ دولت تيمقبول يها و کردارها ژهينفع کارو شده است، به
ت که از يشفاف ينده برايدرخواست فزا»ن استدالل را که يعنوان نمونه، ا  به

ها در رابطه  که با آن ييها شهروندان در رابطه با انواع مختلف سازمان يسو
 ينينو يها اطّالعات، پاسخ يه در پرتو تکنولوژشود، امروز يهستند عنوان م

 يها ، گزارشيتال( اطّالعات، متون حقوقيجيشدن )د يدا کرده است. رقميپ
ها، همه سبب گشته  يريگ ميتصم ينظر يجلسات بحث، مطالعات و مبان

(، 226:2033،ي)محسن« تر باشد شيهمگان به اطّالعات ب يرس که دست است
از  يريگ ها هم با بهره را، دولتيکار گرفت. ز معکوس هم به يتوان در جهت يم

را که شهروندان  يياز کارها يارياند بس توانسته آورانه فنّ يتمام ابزارها
آنان، آرامش و اوقات فراغت  يتر سازند و برا ست انجام دهند، سادهيبا يم
از ش يب يمند تيکه سبب رضا يکار ،را فراهم آورند يتر تر و مناسب شيب
 گردد. يش شهروندان ميپ

 کيدو( دولت الکترون

 يبرا اطّالعات  يآور فنّ از دولت ي  ک به استفادهيدولت الکترون
گفته  يارکان دولتگرْ يدها، بازار و  ن مردم، سازمانيب اطّالعات ييجا جابه

 ي قوّه ،مقنّنه ي قوّه ک ممکن است توسّطيشود. دولت الکترون يم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
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را بهبود بخشد،  يداخل يور کار برده شود تا بهره به هيمجر ي قوّه اي هيقضائ
مردم فراهم  يگرا را برا مردم يولتد يا روندهايرا ارائه دهد  يخدمات عموم

 يرس بودن دولت برا ن است: در دستيک چنيدولت الکترون يها ژهيکند. کارو
 يخدمات، ارتباط تمام ي ارائه ساعت و هفت روز هفته جهت 42شهروندان در 

نترنت، استفاده يو ا يمناسب مخابرات يق بسترهايبا مردم از طر يدولت ينهادها
تال در جهت يجيد يآور ، و استفاده از فنّيدولت يتال در نهادهايجيد يآور از فنّ

 يگر سخن، هرگاه خدمات و اطّالعات دولتيد به .يخدمات دولت ي نهيکاهش هز
، يصورتِ ساختار ک بهيالکترون يها ر رسانهيا ساينترنت يق اياز طر

ت وچهارساعته و در هف ستيصورتِ ب و دوطرفه، به يرخطّي، غيمراتب رسلسلهيغ
ک، يدولت الکترون»جاد شده است. يک ايروز هفته ارائه شوند، دولت الکترون

خدمات  ي ، با هدف ارائهيجهان ي گسترده ي از شبکه يدولت ي استفاده يمعنا به
ها در  ک شهروندان با سازمانيامکان تعامل الکترون يبه شهروندان و برقرار

کنفرانس و  دئويک، وينترنت، پست الکترونيق ايسطوح مختلف دولت از طر
 (.24: 2042، ي)اسالم« کاررفته است به يتاليجيد يها ر روشيسا

د در يجد يرسم و  ک، راهيک با کاهش مشکالت بوروکراتيدولت الکترون     
ها است.  اجات آنين دولت و شهروندان در جهت رفع احتيارتباطات ب ي عرصه

حکومت است  ي اداره يبرا ديجد يک راه و روشيجهت، دولت الکترون  نيهم  به
دولت  يايست. مزاياز آن ن يزيچ گري، هيجهان ي شدن با جامعه همگام يو برا

ش ي، افزايت خدمات دولتيفيت و کيش کمين قرار است: افزايک از ايالکترون
 يها جاد فرصتيساعته، ا 42صورت  به يمؤسّسات دولت يمجاز يساعات کار

، يبودن خدمات دولت روز ، بهيخدمات دولت همه در جهت استفاده از يبرابر برا
و  يل روابط تجاريشهروندان، تسه يازهايبر ن يتر خدمات دولت شيتمرکز ب

و دولت،  يبخش خصوص يها نهيبا دولت، کاهش هز يبخش خصوص يادار
ش اعتماد يدر دولت، افزا يدولت، کاهش تخلّفات ادار ي کاهش حجم بدنه

بر  يبرخمؤثّرتر حکومت.  ي ، ادارهيدموکراس يها هيت پايمردم به دولت، تقو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
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مند ساختن شهروندان  تال به قدرتيجيد يآور فنّ يلِ ذاتين باوراند که تمايا
م به اطّالعات مربوط به يمستق يرس ساختن امکان دست قِ فراهمياز طر ،است

همراه کاهش   ش فراوان سرعت ارتباط بهيشهروندان، افزا يها حکومت در خانه
/ يت تعامل و ارتباط کالميفيت و کيش کميآن، افزا يها نهيهز ريچشمگ

ن مباحثه و مناظره و ينو يها روش يريکارگ ان شهروندان، بهيم يريتصو
فضا و  يها تيسر گذاشتن محدود ش شهروندان، پشتيش از پيب يتوانمندساز

تال بر فراز کنترل يجيد يآور فنّ ييايمکان و زمان توسّط شهروندان، و پو
 و سانسور. يمرز ملّ يساز يمعن يها و ب حکومت

ها در  يآگاه يساز يک و همگانينام شهر الکترون به يداريش پديدايپ 
ها، گذران اوقات فراغت،  ات، بورس، نرخ مبادلهيچون مال يگون گونه يها نهيزم

از به يبدون ن يها يي، گردهمايها، انجام امور بانک ها، پرداخت قبض نام ثبت
 ي ژهيسبب شده است کارو ينوع ک، بهيالکترون ي، و امضايکيزيحضور ف

تر  قيتر و دق ينيع يي، معنايجاد و گسترش رفاه عموميها در راه ا دولت يميقد
وجوه آن،  ي ( در همهE-Cashک )يف پول الکترونيش کيدايگمان، پ يابد. بيب

ها و  ي، انواع خستگيک، شلوغيوآمدها، تراف ها، رفت نهيمنجر به کاهش هز
ش سرعت انجام کار و ساعات و اوقات فراغت شده است. يها، و افزا يماريب

ک جامعه يابند، حرکت يل، کاهش يهر دل ها، به يها و نگران هرگاه، سرسام
تر خواهد بود.  عيسالم سر ي ک جامعهيدارشدنِ يپد يها هيما ت بنيتقو يسو به
کند تا  يها کمک م که به دولت است يندياز فرآ ين مورد، تنها، بخشيا

چه تاکنون  تر از آن تر، و پرسرعت قيتر، دق تر، جامع خود را درست يعملکردها
نام در انواع  ثبت ي وهيان شيسه ميک مقايمعمول بوده است انجام دهند. 

 ي ج و نحوهياعالم نتا ي وهيهمراهِ ش گذشته و حال، به يسراسر يکنکورها
، ياسيک نظام سيبودن  يحقّانز نظر ا صرف دهد که يانتخاب رشته، به ما نشان م

 يناش ي شده ليتسه ارْيبس يندهايبرآمده از فرآ يش و آرامش روانيآسا ي مسأله
تواند شهروندان را نسبت  يزان مي، تا چه ميمجاز يموجدِ فضا يها يآور از فنّ
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 يسلب ي سازد. جنبه ين و راضيب ها، خوش نِ دولتيفِ نهاديوظا ي نهيبه انجامِ به
عدمِ  يرا،در فضايز ،آن است يجابيا ي مندتر از جنبه ن موضوع، البتّه قدرتيا

 ييشود مشاهده کرد که شهروندان و کاربران، ناکارآ يها، م يآور ن فنّيوجودِ ا
 کنند. يم ي، تلقّياسينبودن نظام س ينبودن و قانون يرا حاصل حقّان

کنترل  رِيا تعبي يمجاز يموجود در فضا ياز ابزارها يريگ ت، با بهرهياستر 
ک يالکترون يچه دموکراس آن يساز موجّه يگون را برا از راه دور،دو برهان گونه

، تنها ابزار يّآور ها، فن نياز ا يد شمارياز د»رد: يگ يکار م خوانده شده است، به
 يد شماريآورد. از د يبرال را فراهم ميل يدموکراس يبه شکل کنون يبهبودبخش

 يدموکراس يجاد و داشتن نوعيا يبرا يفرصت ي آورنده ، فراهميرّآو گر،فنيد
ونان يشهر آتن  يم، مانند دموکراسيقد يدموکراس يم نوعييا بهتر بگويد يجد

فرصت بازگشت به  ي آورنده ک، فراهميالکترون يدادن به روش يباستان است؛ رأ
چه که  آن يقت، محتواي(. امّا، درحق037:2032ت،ي)استر« ونان باستان استي

که  يموجود در دولت يشود، بدون فهم کردارها يد خوانده ميجد يدموکراس
گر، يد يرين نکته، به تعبيست. اياده شود، ممکن نيدر آن، پ يبناست دموکراس

 يها يّآور ن باوراند که فنيشود. آنان بر ا يافت ميدث  ونوتون و ين ي در نوشته
 يان دارا و ندار )افرادِ دارايم ي، به شکاف دانش و آگاهيميقد يارتباط
، از افراد ياسيس ي کردن توسعه مند به شناخت و فهم و دنبال الت، عالقهيتحص

، يشود. امّا، به گمان برخ يها( منجر م ل به آنيتما يالت و بيفاقد تحص
که  يا برد؛ نکته ين ميو دانش را از ب يد، شکاف آگاهيک جديارتباطات الکترون

ن يدر ا يتاکنون، شواهد کم پردازند: يبا آن به مخالفت مدث  ونوتون و ين
را  يميقد يد عموماً الگوهايجد يها يّآور ن فنيقت ايارتباط است. درحق

از  ،ش از همهيکرده، نخست ب ليرا، افراد ثروتمند و تحصيز» ،اند ت کردهيتقو
ها از  يتر دموکراس شيدر ب ياسيکنند. تاکنون نخبگان س يآن استفاده م

اند.  شان کمتر استفاده کرده ياسياهداف س يبرا يا ه و چندرسانهيرتباطات دوسوا
د جذّاب، يجد يک الگويعنوان  ، بهيا ها، از ارتباطات چندرسانه ن نسليتر جوان
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اعمال نفوذ  يها برا شان، از آن ر و تحوّلييکنند و با تغ يتر استفاده م شيب
 (.420: 2043دث، ونوتون و ي)ن «کنند ي، استفاده مياسيس

افته ي سازمان ياسيقدرت س ي ها، هنوز شکل عمده ل، دولتيپس، به چند دل 
، از قدرت «دابني يها، ادامه م دولت» ي هيکه قض ييروند؛ تا جا يشمار م به

مدرن،  يها گران عمده در جنگيباز»برخوردار است:  يشگفت يهيتوج
ها،  و نظارت بر آن يمتحکو يو فراملّ يالملل نيب ينهادها ي جادکنندهيا

به شهروندان،  يعموم يرسان ن خدماتيتر شيت بيداشتن مسئول عهده به
ت يداشتن مسئول  عهده ات، بريق ماليپول از طر ياديزان زيم ي کننده يآور جمع

ساختن حقوق  ، مشخّصين و شهروندان و بقاء حقوق و نظم داخليدفاع از سرزم
افراد در  يات و سرنوشت اقتصاديح ي درباره يريگ ميف شهروندان، تصميو وظا

شهروندان،  يکردن گذرنامه و مدارک مسافرت برا داخل خاک کشور، صادر
ن يشهروندان با قوان ي ات روزمرّهيح يها جنبه ي ش همهيکماب نظارت و نفوذ بر

 (.240و244: 2043دث، ونوتون و ي)ن «ش خوديرو به افزا

 يريگ جهينت

 يميک، همان جنگِ قديالکترون يک و دموکراسيالکترون ان دولتيتضاد م     
روا است.  بر و فرمان ان فرمانين ميشيا همان نبردِ پيشهروند و دولت و 

ا يک ياطّالعات ممکن است مشخّصاً دموکرات يآور دولت از فنّ يريگ بهره
ک يدموکرات يها حال، اکثر دولت نيامّا، درع ،نباشد يدموکراس ي کننده تيتقو

اطّالعات  ي ن، و ارائهيال صورت آن دادن اسناد و مدارک به قرار يبرا يابتکارات
 يک، و آگاهيشکل الکترون و حقوق شهروندان به يدرخصوص خدمات عموم

دار يپدل ياز مسا يا ف گستردهيخصوص ط دهندگان در يد رأيجستن از عقا
 يگر کنشگرو  تر دولت، تنها در شيب ييگو ت و پاسخي. مسئولاند ساخته

دولت هم هست.  بلکه، مستلزم رفتار متقابل از طرف خودِ ،ستيشهروندان ن
منابع و امکانات را  يها يتواند نابرابر يکه م ن تنها دولت استين، ايافزون برا
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دش يد، اگر تشدينما يد ميرا بازتول د، که بازار آنيجد يآور ن فنّيدر ارتباط با ا
آغاز  ي گردد که نقطه ين پرسش مطرح ميپاسخ به ات در يد. حقّانينکند، کم نما

ت در پاسخ به يقانون. است يي، بر چه مبناياسيک نظام سيسِ يل و تأسيتشک
، چگونه اوامر ياسيا نظام سيک حکومت يگردد که  ين پرسش مطرح ميا

ن يدر پاسخ به ا يکارآمد . ودهد يخود را در جامعه، رواج م ي زمامدارانه
جامعه  يازهايع نتواند مربّ يک حکومت چگونه ميدد که گر يپرسش مطرح م

 ي د و جامعهيبرآورده نما يدرست ت، رفاه، و عدالت( بهي، امنيرا )آزاد يانسان
حال،  .شرفت برسانديها به پ گر جامعهياس با ديتحتِ امر خود را در ق

ن يچن نيا يک، سرنوشتيوند با دولت الکترونينگارنده در پ ي گانه سه يها پرسش
مختصّ  يکنندگ هيتوج ي ژهيبا نقش و کارو ييد ادّعايت، به بازتوليابند: حقّاني يم
 يبرا يساز آماده ي ژهيبا نقش و کارو يشيد نمايت به بازتوليقانون ؛گردد يم

اعتبار با نقش  يابيو باز يساز به افزون يابد؛ و کارآمدي ياختصاص م يکارآمد
انِ يوند ميشود. امّا، پ يژه ميو ،تيد قانونيبازتولت و يحقّان يبازساز ي ژهيو کارو

با  تيابد: حقّاني يم يگريگانه سرنوشتِ د سه يها تال و پرسشيجيد يدموکراس
 تيگردد؛ قانون ياثر م دولت کم يوجود لِيدل ي هيما بن رساندنِ زوال به ي ژهيکارو

نجام کاستن از حشمت دولت سرا ي ژهيرانه با کارويرادگيا يسنج به نکته
نظام  يها ضعف ساختن نقطه و برجسته يساز به افزون يرد؛ و کارآمديگ يم 

بران را  روانِ فرمانْ يقِ تکنولوژيدرواقع، قدرت از طر شود. يمنجر م ياسيس
خود  يگر لِ حکومتيدل ي وستهيپ يرد و به بازسازيگ يخود م ي طرهيرِ سيز
 پردازد. يم
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