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کشاکشِ دولت الکترونيک
با دموکراسي الکترونيک

محسن خليلي1

(تاريخ دريافت 42/30/42 :ـ تاريخ تصويب)42/24/34:

چکيده
فضاي مجازي نشاندهندهي دورانِ جديدي استکه با زمانهي پيشين ناهمانندي
دارد .برخي از مفاهيمِ نوپيدا در عرصهي سياست ،همانندِ جهانيشدن ،دهکدهي
جهاني ،دولت الکترونيک ،فضاي مجازي ،دموکراسي سايبر ،جامعهي مدني
مجازي ،سبب شدهاند عملکرد دولتها دچار تغيير شود .هدف نوشتار اين است
که با بهرهگيري از کار ويژههاي اصي لِ دولت نشان دهد که در روزگارِ برتري
ابزارها و مفاهيمِ فضاي مجازي بر پيوند فرمانبران و فرمانروايان ،ميبايست
توجه کرد که دولت ،همچنان بر فضاي سياست ،حکمفرما است ،گرچه،
شهروندان نيز چابکتر و آگاهتر شدهاند .ارزشافزودهاي که در اين نوشتار بدان
دسترسي و تأکيد شده ،اين است که دولتها ،در عرصهي زمامداري ،همچنان از
سازوکارهاي زور و تطميع و وادارسازي و اجبار و فرمان و الزام و جايگزيني و
برکناري و قانون بهره ميگيرند .اما ،دليلِ نخستينِ حکومتگري ،در دوران
دولت الکترونيک ،تغيير چهره داده و به مقولهاي سهپايه (حقّانيت ،قانونيت،
کارآمدي) تبديل شده است .منظور از دليلِ نخستين ،همان مفهومِ ديرين
«مشروعيت ( »)Legitimacyاست .ولي ،بهجاي پرسشِ «چرا از يک حکومت
 .1استاد علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد((khalilim@um.ac.ir
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بايد اطاعت کرد» ،امروزه اين پرسش که «چگونه يک حکومت پابرجاتر
ميشود» ،درستتر است .اگر در دورانِ هژموني رويکردِ کالسيکِ سياست ،اين
جنبههاي سختِ قدرت بود که بر پيوند فرمانبران و فرمانروايان ،حاکم بود،
اکنون ،در دورانِ نوظهورِ مجازيشدگي و سايبريشدنِ سياست ،افزون بر
قدرت سخت ،دولتها از قدرت نرم (تبليغ ،نفوذ ،جلوه ،ادغام ،نمايش ،جاذبه،
ذهنيتسازي) براي پايايي خود ،بهره ميگيرند .اين نوشتار مبتني برروششناسي
انتقادي است.
کليد واژهها :دولت ،دولت الکترونيک ،دموکراسي ،دموکراسي الکترونيک.
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درآمد
فنآوريهاي نوين ارتباطي ،سببساز شکلگيري فضاي مجازي در عرصهي
ّ
سياست شدهاند .تکنولوژيهاي ديجيتال ،شهروندان را خودآگاهتر و
قدرتمندتر از دوران پيشين نمودهاند ،زيرا ،ازيکسو ،دولتها ديگر نميتوانند
اقتدار قاهرانهي پيشين را اعمال کنند ،و ازديگرسو ،بهتدريج برخي از مفاهيم
مانند سرکوب ،پنهانکاري ،قانونگريزي ،مرزهاي ملّي ،و سانسور ،بيمعني
شدهاند .اينترنت بهعنوان شاخصِ زيستسپهرِ مجازي داراي پتانسيل
دموکراتيک است ،زيرا ،در وراي کنترلهاي قاهرانهي حکومتها ،سببساز
پيدايش فضايي ميشود که رايزنيهاي دموکراتيک را آسان ميسازد .کاستلز
معتقد است انقالب ارتباطات و ظهور شبکهها ،سببساز ساختارشکني دولت
ملي و بازسازي دموکراسي از طريق بازآفريني دولت محلي و شکوفايي آن از
طريق ابزارهاي الکترونيک ،تقويت مشارکت سياسي و پيوند افقي ميان
شهروندان شده و از طريق تسهيل ،انتشار و اصالح اطالعات و امکانات براي
تشکيل منظومههاي تعاملي و مباحثهاي ،فرصتهاي فراوان فراهم آورده است
(کاستلز :2034 ،ج 040 ،4و .)223
اينترنت در حدّ نهايي خود ،اجتماعي الکترونيک است که از شبکهي وسيعي
از شهروندان آزاد و برابر در سطح جهان ،تشکيل شده ،بهطرزي که ،اين
شهروندان قادر هستند دربارهي همهي جنبههاي زندگي بحث کنند بيآنکه
نسبت به کنترلها و نظارتهاي دولتي و حکومتي هراسي داشته باشند .اتاقهاي
گپزني ،بالگنوشتن ،اعالم آراء با يک حرکت موشْواره ،همهپرسيهاي
رايانهاي ،تلهپارلمانهاي مردمي ،هيأتهاي منصفهي مجازي شهروندان،
گروههاي مباحثهي الکترونيک ،باجههاي اطالعات عمومي و امضاي الکترونيک
(محسني223 :2033 ،؛ خانيکي )6 :2030 ،به ابزار بسيارْ مهم و بزرگِ
تساويبخش و ضدِّ عدم توازن ميان شهروندان و اشراف قدرتمدار تبديل
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شدهاند تا جايي که از اصطالحاتي چون جمهوري الکترونيک ،شکلدهي
دوبارهي دموکراسي و اجتماع مجازي گفتوگوهاي همزمان
(انصاري )043:2032،سخنها گفته شده است .درواقع ،جامعهي تکنولوژيک
(روشه ،)34 :2034 ،جامعهاي مجازي از تجمعهاي اجتماعي که روي Net
ظاهر ميشوند ،پديدار گشته که حامل تشکيل شبکههايي از روابط شخصي و
اجتماعي در سايبرسپيس  Cyberspaceتوسط افراد گوناگون است (صدوقي،
 .)263 :2033اين روند حاصل جهانيشدنِ مفهومي و کرداري استکه هم
زوالبخش محدوديتهاي جغرافيايي بر ترتيبات اجتماعي و سياسي است و هم
آگاهيدهنده به مردمان از رفع اين محدوديتها (فالکس.)270 :2032 ،
بنابراين ،بهتدريج ،نوع و کيفيت ويژه و تازهاي از مفهوم دولت پديد ميآيد
که در کشاکش ريشهدار موجود در نظريهي دموکراسي ،گرايش به يک بديل
خاص دارد .اين کشمکش حاوي دو پرسش بوده است :آيا دموکراسي بهمعناي
نوعي قدرت مردمي يا شکلي از سياست است که در آن شهروندان عهدهدار
خودْگرداني و خودْسامانبخشي ميشوند؟ آيا دموکراسي ابزاري براي کمک به
تصميمگيري و وسيلهاي براي واگذار کردن قدرت به کساني استکه بهگونهاي
دورهاي براي مقامهاي خاص انتخاب ميشوند؟ (هلد .)427 :2032 ،بنابراين
بهنظر ميرسد نه آنگونه که جان کين مينويسد که «اقدامات مخفيانه و نمايش
پرهياهو و پرطمطراق قدرت ،دو روي سکهي اقتدار حکومت هستند .آنانکه
حکم ميرانند بايد قدرتشان را پنهان کنند و اين کار موقعي مؤثر خواهد بود
که اعمال و رفتار اتباعشان را ببينند و از آن آگاه باشند بيآنکه خود ديده
شوند» (کين ،)02 :2030 ،ديگر نميتوان از ابزارها و درونمايههاي شفافساز
و برابريخواه انقالب ارتباطات /دموکراسي الکترونيک ،دستآوردهاي
پردهپوشانه و رازآلودِ قدرتآفرين انتظار داشت .و نه ديگر ميتوان در پناه
جملهي مشهور مديران و رهبران مستبد که به سندرم Not In ( NIMTOO
 )My Term Of Officeيا نه در دورهي رياست من (تاملينسون:2032 ،
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 )472مشهور است ،ژست مقاومت در برابر تغيير و نوآوريها گرفت .نتيجه
آنکه حياتِ دولت ملّي ،دچار چالشهاي چهارگانهي جهانوطنگرايي ،رژيمها
و سازمانهاي بينالمللي ،بازارِ آزاد و هويتهاي نورسته (صادقيزاده:2042 ،
 )202شده است و از اين امر گريزي نيست .حال ميتوان پيدايشِ فضاي
مجازي و فراگيري سياست شبکهاي و روزگارِ سايبريشدنِ پيوندِ ميانِ
شهروندان و دولتها را آميزهاي از جهانوطنگرايي و هويتهاي نورسته
بهشمار آورد.
امّا ،فنّّآوريهاي ديجيتال ،تأثير دوسويهاي نيز ،دارند؛ يکي آنکه ،منجر به
پيدايش مقولهي دولت الکترونيک شدهاند .دوديگر ،به پديدارشدن مفهوم
دموکراسي الکترونيک مدد فراوان رساندهاند .بنابراين ،بهنظر ميرسد هم
دولتها قادر شدهاند کارويژههاي ديرينهي خود را با سهولت و کارآمدي
بيشتري انجام دهند و هم شهروندان توانستهاند قدرتمندتر و آگاهانهتر در
عرصهي عمومي حاضر شوند .برخي بر اين باورند که ديجيتاليزم و
تکنولوژيهاي نوين ارتباطات سببساز پيدايش تضاد ميان دو مقولهي دولت
الکترونيک و دموکراسي الکترونيک شده است .زيرا ،در مورد نخست ،رابطهي
باال به پايين را تقوي ت نموده است ،و در مورد دوم ،ارتباط پايين به باال را.
نگارنده درصدد است نشان دهد که پيوندِ دوسويهي ابزار و محتوا (دولت و
دموکراسي بهمنزلهي مفهوم ،و الکترونيکشدنِ کردارها بهمثابهي ابزار) ،با
کاهشِ قدرتِ دولت و افزايشِ توانايي شهروندِ فرمانبر برابر نيست .از ياد
نبريم که «دولت چون بتي مقدّس هم ستوده است و هم منفور .گروهي آنرا
مظهر جنبهي الهي انسان ميدانند و همچون درمان هر بدي و عيبي گرامياش
ميدارند؛براي گروهي ديگر ،دستگاه سرکوبي است ناشي از واگذاري ارادهها به
آن ،که بايد بهعنوان مسئول اصلي بردگي و بينوايي انسان با آن مبارزه کرد.
دولت با داوريهاي تندي که خود برميانگيزد ،دست کم متناقض مينمايد .اين
هستهي اصلي حيات سياسي نوين ،مسلماً عضو سادهي زايدي نيست که بتوان
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به حذف آن نظر داد» (اوزر .)2036:2 ،حال ،با بهرهگيري از ايدهي «جها ِن
درحالِشدن» و با پذيرشِ اين حُکمِ درست که «قدرت ،ادارهي فرد و جمعيت را
ادامه ميدهد» (ستاري )633 :2042 ،ميتوان اين نکتهي دقيق را پذيرفت که
«حکومت بر فرد و جمعيت ،بيش از آنکه در قالبِ زيستْسياست و از طريقِ
تکنولوژي بدن و نهادهاي بوروکراتيکِ سختي مانندِ قانون ،ماليات ،دادگاه،
پليس ،زندان و اردوگاه باشد ،از طريق زيستْفرهنگ خواهد بود  ...شيوهي
جديد حکومتداري از رهگذرِ ترکيبِ آلياژگونهي قدرت و تکنولوژي و روان»
(ستاري.)633 :2042 ،
در دوران جديد و پس از پيدايش تحوالتي همچون انقالبهاي رنگي و نرم
و نيز جنبشهاي بهار عربي ،کمابيش بسياري از هوادارانِ انديشههاي
دموکراتيک به اين باورِ همزاد با اميد و خوشبيني رسيدند که ابزارها و
ابزارکهاي ديجيتال و بستههاي نرمافزاري اينترنتي سببساز تقويتِ شهروند و
افزايشِ حقوق شهروندي شده است .درواقع ،چنين گمان شده استکه فضاي
مجازي به گستردهسازي حقوق شهروندي و آزاديهاي اساسي فردي منجر شده
است .اما نگارنده بر اين باور استکه در جريانيابي فرآيندهاي همهگيرِ
الکترونيک ،در دوراني که به روزگارِ جهانيشدن مشهور شده است ،نميبايست
با خوشبيني فراوان ،از عقبنشيني دولت و کاستهشدن از کارويژههاي
هژمونيکِ دولتها ،با اطمينان کامل ،سخن گفت .بهديگرسخن ،روزگارِ
جهانيشدن و در دورانِ فراگيرشدنِ فضاي مجازي ،دولتها نيز با بهرهگيري از
ابزارها و ابزارکهاي الکترونيک و با حضور تاموتمام در فضاي مجازي ،به
تقويت کارويژههاي خود پرداختهاند .نگارنده بر اين باور استکه نبايست
يکسويه به عرصهي بسيارْ پيچيدهي فضاي مجازي نگريست و به عقبنشيني
دولت در برابر شهروند رأي قاطع و محکم داد .اين درست است که ماهيت
قدرت در عصر اطالعات ،صورتي متکثر ،نسبي ،ضدجوهري ،پسامدرن،
شبکهايشده ،مجازي و سايبري يافته است .ولي ،اين جمله که «سياستمداران
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دولتملّتها ،اين تغيير کوانتومي را درک نميکنند و با ابزارهاي مکانيکي و
مشروعيت فيزيکي به جنگ شهروندان جهاني رفتهاند» (اسالمي)04 :2042 ،
چندان درست جلوه نميکند.
اين نکته درست استکه شهروندان مجازي شدهاند و داراي اطالعات جهاني
ميباشند و شبکههاي اجتماعي فارغ از جنسيت ،مليت ،مذهب و نژاد،
انسانهاي کره زمين را با عاليق متکثر به هم پيوند دادهاند و هيچ خبر و
رويدادي مخفي نميماند و دولت ملي اقتدار خود را بهعنوانِ انحصارگر توليد و
توزيعکنندهي ارزش ،قدرت و اطالعات از دست داده است و شهروندان جهاني
با ابزارهاي نوين اطالعاتي و کارآييهاي بسيارپيچيده ،درحال تکامل هستند و
قدرت گرفتهاند (اسالمي .)04 :2042 ،ولي ،از ياد نبريم که دولتها نيز با
بهرهگيري از همين فضاها و با همين ابزارها ،توانستهاند حضورِ خود را در
عرصهي جامعه شکلي دوباره بدهند و کارآييهاي خود را افزايش دهند و به
عناصر و مقومات خود نيرويي دوباره بخشند .اين نوع نگاه ،به ديدنِ روي ديگر
سکه منجر ميشود .زيرا ،در همهمهي بسيارْ فراگيرِ پيدايي و برتري فضاي
مجازي بر پيوندهاي گوناگونِ انساني ،ميتوان چهرهي ديگر قضيه را هم ديد و
نشان داد که در اين فضا و با بهرهگيري از همان مفاهيم و ابزارها ،دولتها نيز
بهرهمند شدهاند و به تقويتِ کارويژهها و کارکردهاي خود پرداختهاند .اين
نگرش ،مبنايي انتقادي و برمالساز دارد و تسليمِ جريانِ سيال و همهگيرِ روزانه
نميشود.
رويکرد انتقادي ،مبتني بر آراء روششناختي اصحاب مکتب فرانکفورت
است .ولي ،از مناظرِ تئوريکِ گوناگوني همچون نئومارکسيسم ،فمينيسم،
نئووبري ،رواندرماني راديکال ،گيدنزي ،بورديويي ،تورني ،مکتب
جامعهشناسي ستيز ،جامعهشناسي فرودستان ،شرقشناسي ،و پسااستعمارگرا،
ميتوان گفتوگوي بيپاياني را ميانِ فرادستان و فرودستانِ کناکنشهاي
اجتماعي شاهد بود .بُنمايهي رويکرد انتقادي عبارت از توضيح ساختارهاي
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پنهاني مسبّبِ رويدادهاي اجتماعي ،فرهنگي و سياسي در سطح واقعيت مشهود
اجتماعي و دفاع از محرومان براي تغيير وضعيت اجتماعي و سياسي خويش
است .در اينجا ،منظور از محرومان معناي مارکسيستي واژه نيست ،بلکه،
محروم عبارت از گروه و دستگاه و نهاد و انديشه و فردي استکه به هر دليل
نتوانسته است منويات ذهني خود را بيان کند و آرزوهاي خود را دستِکم نه
برآورده ،بلکه بيان نمايد .هدفِ مستتر در رويکردِ انتقادي عبارت از
برسرِجايخودنشاندنِ حقيقت است از طريق ايجاد فضايي مناسب براي
گفتوگو و مفاهمهي عادالنه و برابرانه در فضايي منصفانه .در اين فرآيند،
پژوهشْ ابزاري براي نقد و تغيير مناسبات اجتماعي بهشمار ميآيد ،از طريق
درافکندنِ سؤالهاي رسواکننده ،پردهبرداري از تزوير صاحبان قدرت و
دراندازي موضوعاتِ محرّک و مشوّق مردم براي تغيير و اقدام عملي .سخن
اصلي نوشتار اين استکه در روزگارِ چيرگي شبکه و اينترنت ،نميتوان از
شهروندانِ فرادست و دولتهاي فرودست سخن بهميان آورد ،بلکه ،هم شهروند
و هم دولت ،اينک ،در سطحي باالتر و با کيفيتي پيشرفتهتر ،همانْ نبردِ قديمي
فرمانبران و فرمانروايان را ادامه ميدهند.
از منظرِ دانش علوم سياسي ،بسياري را باور اين استکه پيشرفتهاي
فنّآورانه هم به پسرفتهاي ايدهئولوژيک منجر شده و عمر ايدهئولوژيهايي را
که دولتها را از يکديگر جدا مينمود ،به پايان رسانده است ،و هم،
ازديگرسو ،ظهور اينترنت ،کانالهاي تلويزيوني ماهوارهاي ،دستگاههاي
دورنويس ،امکانات گستردهي تلفنهاي همراه ،و پيدايشِ شبکههاي اجتماعي
اينترنتي همچون  Facebookو ،Tweeterنهتنها انقالبي واقعي در عرصهي
ارتباطات را پديدار ساخته ،که کارويژهها و کردارهاي دولتها را محدود
ساخته است .آنچه که فضاي مجازي يا سايبري بهشمار آمده ،اين توان را
بهصورت انباشتي در خود يافته استکه به بخش فرمانبرانهي اجتماع سياسي،
شخصيت و تمايزي ويژه ببخشد .زيرا ،در همراهي با برداشتي ژانوسي از مفهومِ
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سياست ،اجتماعِ سياسي را ميبايست به دوبخشِ جداگانهي فرمانروايان و
فرمانبران قسمت نمود .باورمندان به فضاي مجازي بر اين باور هستند که
انقالبهاي تکنولوژيک در عرصههاي رسانه بههمراه مقولهي ناگزير جهانيشدن
موجب پيدايش پيوندي دوسويه شده است :تقويت شهروندان فرمانبر در برابر
دولتمردانِ فرمانروا .نگارنده ،در مقالهي پيشِرو ،دست به انکار نميزند .امّا،
پيشنهاد ميدهد که نبايد خوشبي ن بود و کار دولت را تمام شده تلقّي کرد ،و
نبايد بدبين بود و بر اين باور رفت که فرمانبران همان فرمانبران قديماند با
قدرت و آگاهي کم و بيمقدار.
روشهاي سنّتي انتقال اطّالعات گرچه بسيار پرْهزينه و کند بود ،امّا امنيت
در آن بيش از امنيت فضاي اطّالعات در عصر کنوني بود .اگر سرعت و
هزينهي پايين مشخّصهي اصلي انتقال انواع پيام است ،دقّت و کنترل و آناليز
محتواي پيام نيز ويژگي ديگر آن است .آنچه که انقالب تکنولوژيک عرصهي
رسانه ناميده ميشود ،همان قدر که اطّالعات را در دسترس جامعه و شهروندان
قرار ميدهد و امکان سازماندهي و تشکيل شبکههاي قدرت در جامعه را ميسّر
ميکند ،به همان ميزان نيز ،کنترل و نظارت را براي حکومتها تسهيل ميکند.
ما از وجود چهار منبع براي کنترل اطّالعات آگاه هستيم :قانون ،معماري
اطّالعات ،هنجارهاي اجتماعي ،و بازار .آنچه مهمّ است ،ميزان حاکميت دولت
بر اين منابع استکه ميتواند سرنوشتساز باشد .امّا ،از يادمان نرود که چيرگي
دولت بر سه منبع قانون و معماري اطالعات و بازار همچنان وجود دارد.
دموکراسي الکترونيک را «جستوجوي کاربرد ابزارهاي الکترونيک ارتباطي
در پيشبردِ فرآيندهاي دموکراتيک در يک نظام دموکراتيک» ( Arora, 2011,
 )7.5دانستهاند .در صورت تقسيمِ دموکراسي ديجيتال يا دموکراسي الکترونيک
به سطح خرد و کالن ،در سطح خرد ،ميتوان به بررسي ارتباطات ميانفردي و
گروهي غيردولتي پرداخت و در سطح کالن ،فرهنگ و قوانين حاکم بر فضاي
اطّالعات را ميتوان مورد بررسي قرار داد .بيگمان ،در سطح کالن ،دولتها
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هنوز که هنوز است بهدليل وجود کارويژههاي سنّتي بهجامانده ،تعيينکنندگان
قوانين و فرهنگ حاکم بر ارتباطات ميانفردي و جمعي هستند .در سطح خرد
نيز اکنون ميتوان از سرشاخههاي چرخهي ايجاد و انتقال و نگهداري حجم
باالي اطّالعات ياد کرد که شرکتهاي چندملّيتياند و در ارتباطي دوسويه با
دولتها ،به ايفاي حدّاکثري نقش حاکميت دولت کمک ميکنند .از آنجا که
دولتها موفّق به ايجادِ مانيتورينگ وسيع بر ردّوبدلشدن دادهها ميان کاربران
فضاي عمومي آنالين شدهاند ،ميتوان از سلطهي کامل آنها بر محتواي
پيامهاي بهاشتراکگذاشتهشدهي متبادل ياد کرد .بنا بر احتمال ،دستآوردِ اين
کشاکش چنين است که گرچه نوعي رنسانس دموکراتيک در زمانهي
جهانيشدن و همهگيري اطّالعات رخ داده است ،امّا ،اين نوزايي لزوماً به نفع
انديشه و آرمانِ دموکراسي نخواهد بود .آيندهانديشي دربارهي «سرنوشتِ
پسيني دموکراسي» ( )Zagorski, 2009, 578نشان ميدهد که نميتوان براي
بقاي آرمانهاي دموکراتيک ،تنها و تنها ،به درونمايههاي انديشهي دموکراسي
بسنده نمود .دموکراسيها هم ،از همان آغاز ،با توجه به رَويهها و
سازوکارهايشان گوناگونيهايي داشتهاند؛ مانندِ انتخاباتي و غيرليبرال و
مشورتي و تعاملي و واکنشي ( )Caramani, 2008, 113و نميتوان با
مفروضْ قراردادنِ برتري فضاي مجازي ،حُکمي يکسان براي تماميت
دموکراسي صادر کرد و نشان داد که روزگارِ حکومتِ سايبر ،همهي
دموکراسيها را به يکسان تحتِتأثير قرار داده است .وانگهي ،کمابيش ،هيچ
اتّفاق نظري نيز دربارهي تعريفِ دموکراسي و هستْمايههاي بسيارْ زيادِ آن
وجود ندارد و مانندِ بسياري از ديگرْ واژهها و مفاهيم مهمِّ موجود در عالَم علوم
انساني ،گوناگوني معاني و تعاريفِ دموکراسي نزدِ نخبگانِ دانش بهحدّي
استکه نميتوان از معناي مرجّحِ دموکراسي ( & Kesselman, Krieger
 )Joseph, 2010, 26سخن گفت ،بلکه ميبايست از معاني مختلف حرف به
ميان آورد .بنابراين ،اينْ حُکمِ بسيارْ کلّي دربارهي تأثيرِ فضاي سايبر و مجازي
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بر دموکراسي اين پرسش را پيش ميآورد که کدام يک از انواع دموکراسيها
با کدام تعاريف از دموکراسي ،چگونه و تا چه اندازه ،تحتِتأثيرِ روزگارِ
ديجيتالشدنِ ارتباطاتِ انساني قرار ميگيرند.
نگارنده نه کهنهنگر است و نه بدبين ،بلکه زنهاردهنده است از آن بابکه در
فضاي مشحون از واژگاني همچون تلهدموکراسي،دموکراسي ديجيتال،
دموکراسي الکترونيک ،جهانيشدن ،مجازيشدن زمان و مکان ،هويت مجازي،
سايبريشدن ارتباطات و تقويت شهروند ،بههمراه تضعيف دولت ،يکسر نبايد
از فرادستي شهروند دادِ سخن داد .بلکه،دولتها هم همچنان قوياند و
تأثيرگذار ،چه ،اينکه ،اين دولتها« ،دموکراسيهاي صنعتي يا نظامهاي کنوني
و سابقاً کمونيستي و يا جهان سوم» ( )Hauss, 2006, 9با تمامي
ناهماننديهايشان باشند ،در کارويژههاي نهادين و اصيلِ دولت ،نزد آنان،
کمابيش هيچ تفاوتي نيست .زيرا ،نبايد از ياد برد که «زندگي سياسي ،با
گوناگوني نهادهاي سياسي ،بهطرزي ژرف ،آميخته شده است» ( & Kopstein
 .)Lichbach, 2009, 6تاريخي هم اگر نگاه کنيم گرچه در زمانهي ناصري
بهسر نميبريم ،ولي همچنان ،بسياري از همان مفاهيم و کارويژهها و کردارها
وجود دارد و نبايست ذوقزده ،فضاي مجازي را نشانهي اتمام کار دولت
دانست .بيگمان ،فضاي مجازي و پيشرفتهاي فنّآورانه ،دولت را نيز تقويت
کرده و بر جايگاه فراتري از دورانِ پيشين نشانده است .بنابراين ،نگارنده از
ميانِ رهيافتهاي گونهگونِ علوم سياسي (سنّتگرا ،هنجاري ،کمّيتگرا،
رفتارگرا ،تکْمتغيرگرا ،همبستگي متغيرها و پسارفتارگرا) همچنان ،نظريهي
دولت را از منظرِ سنّتگرايانه مينگرد و اين نکته را ميپذيرد که «دولتها،
چنان رفتار ميکنند که بايد» (.)Dooley & Patten, 2013, 17

ديباچهي نظري
دربارهي وجود دولت ،ديدگاههاي بدبينانه و خوشبينانه وجود دارد :بسياري
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ميپندارند که دولت ذاتاً يک موجود شرير است ،چه موجوديت آن الزم باشد يا
نباشد ،و نيرويي استکه بهسوي فساد گرايش پيدا کرده ،مانع پيشرفتهاي
اجتماعي و اقتصادي گرديده و دائماً آزاديها و حقوقِ انسان را تهديد ميکند.
بسياري ديگر چنين فکر ميکنند که دولت ،شاخصِ باالترين نيروهاي تحرّک
انساني بوده و هدفش حمايت از اخالق ،نشانهاش عدالت ،و جوهرش قانون بوده
و بر مبناي دليل صحيح و رضايت عمومي قرار گرفته است (کاليمررودي،
جيمز آندرسن ،کريستول .)26 :2011 ،اين تعبير را همپتن و ميلر ،جداگانه
نيز ،تأکيد کردهاند .جين همپتن در پاسخ به پرسشِ «آيا ما به دولت نياز
داريم؟» ،پاسخي کارکردگرايانه امّا دترمينيستي ،ارائه نموده :اين ادّعا که دولت
براي همگان مطلوب است از ويژگيهاي ثابت همهي نظريههاي رضايت
استکه تصويري که از زندگي بدون حکومت و در «حالت طبيعي» ارائه
ميکنند ،تصويري تيره از زندگي پر از مشکل است ،و نتيجه ميگيرند که مردم
به اين نظر ميرسند که داشتن دولت ،راه عالجي براي اين مشکالت است؛ حال
اين عالج ،چه بهترين عالج باشد ،چه صرفاً يک عالج (همپتن.)206 :2033،
ميلر هم از منظري تاريخي ،به موضوع فرمانروايي سياسي نگريسته و بهطرزي
دقيق ،موضعِ مختارِ نگارندهي مقاله را ،توضيح کرده و تبيين نموده است :اگر
کسي بپرسد که ما امروزه ،خودمان را چگونه اداره ميکنيم ـ چه ترتيباتي براي
زندگي در کنار يکديگر در جامعه داريم ـ جواب ما بايد اين باشد که امروزه،
ما را ،دولتهايي اداره ميکنند که قدرت بيسابقهاي براي تأثيرگذاشتن بر
زندگي ما دارند .دولتها ،هم ما را دربرابر حمله به جان و مالمان محافظت
ميکنند ،هم ما را به شيوههاي متعدّدي تحت انضباط درميآورند ،و هم
معيارهايي را که ما براساس آنها ،معاشمان را تأمين ميکنيم ،با يکديگر
ارتباط برقرار ميکنيم ،سفر ميکنيم ،کودکانمان را بزرگ ميکنيم و امثال آن
را ،تعيين ميکنند .درعينحال ،دولتها ،امکانات فراواني هم براي ما فراهم
ميآورند .از خدمات بهداشتي و درماني و آموزشي گرفته تا جادهها ،خانهها،
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پارکها ،موزهها ،زمينهاي ورزش و چيزهايي از اين دست .گزافه نيست اگر
بگوييم که امروزه ما مخلوق دولت هستيم .مسلّماً همهي دولتها به يک اندازه
از عهدهي اين وظايف برنميآيند ،امّا هيچکس نميخواهد تبعهي دولتي باشد
که از انجام وظايفش عاجز است (ميلر.)06 :2037،
امّا ،آنچه سبب شد نگارندهي مقاله از زاويهاي ديگر به موضوع کشاکش
دولت با دموکراسي الکترونيک بپردازد ،دو گفتار مجزا از ليدز و مککالوم بود
که ايدهي آغازين نوشتار را شکل بخشيد .ليدز از قول ليپست نوشته استکه
«مشروعيت و کارآيي ،رابطهي نزديکي با هم دارند .ميزان موفّقيت يک
حکومت در انجاموظايف اصلي آن ،تعيينکنندهي محبوبيت و مشروعيت آن
حکومت در نظر مردم است» (ليدز .)23 :2077،زينسبب ،تفاوتي که ميان
اقتدار و مشروعيت و قدرت ( )Legitimacy, Authority, Powerگذاشته
ميشود ،بهنوعي رهگشاي بحثي استکه نگارنده در پيش گرفته است .ليدز
اقتدار را عبارت از هدايت مردم و رهبري ديگران ،همراه با احترام و نفوذ ،و
توانايي کسبِ اطاعتِ داوطلبانهي مردم ،قدرت را توانايي بهدستآوردن آنچه
که يک فرد خواهان آن است ،و مشروعيت را مستلزم دولت يا حکومتي ميداند
که از سوي مردم قابل قبول باشد (ليدز 43 :2077،و  .)44اين تمايزگذاري را
مککالوم ،دقيقتر هم ،بيان کرده است« :اگر شخص يا گروهي ،حقّ صدور
دستورات ،فرامين ،قوانين ،مقرّرات ،صدور اجازه يا دادن اختيار را داشته باشد
يا مدّعي آن باشد ،شخص يا گروه مذکور ،بهشرطي داراي اجازهي ويژه و
پشتوانه براي انجام اين امور است يا ميتواند آن را ادّعا کند ،که مورد قبول و
حمايت يک اجتماع واقعي يا آرماني باشد .داشتن اجازه و پشتوانه ،براي انجام
کاري در يک اجتماع ،عبارت است از توانايي انجام آن ،بدون ايجاد ناراحتي
در آن اجتماع ،خواه واقعي باشد يا آرماني؛ يعني ،با توجّه به شرايط ،عمل
مذکور برخالف رويهها و رسوم اجتماع نباشد ،و همانگونه که انتظار ميرود،
کسب حمايت از سوي اجتماع» (مککالوم.)444 :2030 ،
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امّا ،از ميانهي تمامي حجّتهاي مککالوم براي تمايزگذاري ميان رضايت و
اقتدار و مشروعيت و حقّانيت و اعطاي اختيار ،اين دو سه جملهاي که خواهد
آمد ،نقشي عمده در تنظيم ايدهاي داشت که مدّتها بود ذهن نگارنده را به خود
مشغول نموده بود« :مشروعيت و حقّانيت ،بهواسطهي ساختارهاي اجتماعي
پذيرفتهشده ،حاصل ميگردند .مهمّ نيست که علّت پذيرش ساختارهاي اجتماعي
چيست و آيا اين ساختارها ،کوچکترين ساختارهاي اجتماعي هستند که
تفاوت هاي اقتدار در آنها ،جاي ميگيرند يا ساختارهاي جامعتري هستند»
(مککالوم .)434 :2030،ايدهي تمايزگذاري ميان مفاهيم سهگانهي حقّانيت،
قانونيت ،و کارآمدي ،نيمي برگرفته از اورول ،و نيمِ ديگر از روزکرانس است.
خوانشِ رمان بيهمتاي جورج اورول ،2432 ،عبارتِ مشهورِ توتاليتري «ناظر
کبير ،تو را مينگرد» (اورول )27 :2036،را مساوي و مساوق با مقولهاي بهنام
دولتِ فراگير درنظرِ خواننده ميآورد؛ ساختْکاري که مراقبِ کردار و گفتار و
پندارِ آدمهاي زيرسلطه است .نگارنده ،در مقالهي پيشِرو ،چنين مدِّ نظر آورده
که حتّي در روزگاري که مجازيشدنِ همهي هويتها به تقويت جنبههاي
گونهگونِ شهروندي منجر شده است ،هنوز ،دولتها ،بهرههاي چندگونه از
قدرت دارند و قادرند شهروند را در سايهي خود نگهباني و وارسي کنند .به
ديگر سخن ،اگر شهروندانْ تقويت شده و آگاهتر گشتهاند ،دولتها نيز قويتر و
ناظرتر از پيش شدهاند .از ديگر سو ،ريچارد روزکرانس بر اين باور استکه
«دولتها در آينده ،نه از نظر جغرافيايي ،بلکه از حيث کارويژه ،کوچکتر
ميشوند» (توحيدفام.)424 :2032،
نظريهي دولت حدّاقلِّ روزکرانس ،همراه با مفهوم سايبرپوليتيکِ نازلي
شکري ،دستکم در دانش روابط بينالملل ،نظريهي دولت مجازي را پديدار
ساخته است ،پديداري که آيندهي دولت ملّي را ،تحت تأثير شديد خود قرارداده
و به عقيدهي هابسباوم ،نقش و کارکردهاي دولت را از طريق سه نيروي فراملّي
مهمّ تضعيف نموده است :اقتصاد فراملّي يا جهاني ،ظهور نهادهاي جهاني و
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منطقهاي ،و انقالبات انفورماتيک (توحيدفام .)024- 023 :2032 ،خالصهي
ديدگاه اخير ،يعني دو تأثير عمدهي انقالب ارتباطات (ارتباط به همهي مکانها
در کوتاهترين زمان) بر دولتهاي ملّي ،چنين است« :يکي آنکه ،مرزهاي
دولتهاي ملّي شديداً نفوذپذير شدهاند .اين نفوذپذيرشدن مرزهاي ملّي،
دولتها را در واقع،بيسرزمين کرد .درنتيجه ،امنيت ملّي ،ماهيت سرزميني خود
را بهميزان قابل توجّهي از دست داد .ديگر آنکه ،گردش اطّالعات و اخبار ،که
از داخل به خارج و خارج به داخل سرزمين در کوتاهترين مدّت صورت گرفت،
کنترل دولتها بر اطّالعات را بهشدّت تضعيف کرد» (امامزادهفرد: 2034،
 .)032باورِ اورولي به قدرت دولت چنان قدرتمند هست که هنوز نتوانيم باور
کنيم که مثلّثِ عقيدهي روزکرانس و هابسباوم ،مبني بر ضعيف و بيروحشدن
دولتها در عصرِ مجازيشدن هويت سياسي ،راست و درست باشد.
بنابراين ،اين ايدهي نيوتون و وندث را مبنا قرار ميدهيم که در واکنش به
باورِ سستشدنِ دولت بهمفهومِ وستفاليايي آن ،چنين نوشتهاند« :اگرچه اين
عقيده ممکن است جديد و جذّاب باشد ،از توضيح اين حقيقت ناکام ميماند که
دولتها ،هنوز ،مهمترين بازيگران هستند و هنوز اعمال حاکميت بر سرزمين
خود را ادامه ميدهند ،حتّي اگر حاکميتشان بيشتر از گذشته ،از سوي
نيروهاي بينالمللي ،محدود و مشروط شده باشد .حتّي تروريسم بينالمللي،
عمدتاً بهسوي دولتها و نمايندگيهايشان نشانهگيري ميشوند .همچنين قابل
توجّه استکه سازمانهاي دولتي فراملّي همچون اتّحاديهي اروپا در مناطقي
قويترين بازيگر هستند که در آنجا ،دولتها بهتر تثبيت شدهاند و مرزها،
بهروشني تعريف و رسميت يافتهاند و نهادهاي حکومتي بينالمللي ،درحدّ
گسترده پذيرفته شدهاند .بر اين اساس ،دولتها با قدرت برتر در درون
مرزهايشان و روابط بينالمللي به کار خود ادامه ميدهند .بهطور خالصه،
دولتها بااهميت باقي ميمانند» (نيوتون و وندث .)22 :2043،درحقيقت،
نگارنده در جستوجوي آن استکه پاسخي براي اين پرسش بيابد که حقيقتِ
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زوال دولت در روزگارِ مجازيشدن فضاي سياست تا چه حدّ درست است و
ميتواند دربرگيرندهي واقعيت امر باشد .براي پاسخي توضيحي به پرسشِ مقاله،
نگارنده چنين فرض گرفت که فضاي مجازي و انقالب تکنولوژيک در رسانهها،
نهتنها شهروند بلکه دولت را نيز تقويت نموده و آگاهتر ساخته و کارآتر کرده و
بر فزونسازي سازوکارهاياش تأثير گذاشته است .براي بازفهمي اين قضيه،
مؤلّف بر واژهي  Legitimacyمتمرکز شده و آنرا به سه بخش منقسم نموده
است تا بتواند زمينه را براي درک اي ن موضوع فراهم آورد که امروزه ،مردمان
به کارآمدي دولتها بيش از داليل وجوديشان اهميت ميدهند .فضاي مجازي
کارآيي دولتها را فزونتر و روانتر ساخته ،و زينسبب ،مقبوليتشان را
افزايش داده است ،زيرا ،مسألهي اصلي ،امروزه ،ديرپايي عمرِ دولتها است ،نه
مبناي فلسفي و ذهني و مذهبي و ماورايي و قراردادي تشکيلِ دولتها.
از منظرِ مختارِ مقاله ،برخي از آثار به شکلگيري و تکميل ايدهي نگارنده
کمک فراوان نمودهاند .از باب نمونه ،خوانشِ کتابِ دانيل بل به ما نشان
ميدهد که آنچه بهنام «جماعت آنالين» شکل گرفته واجد ويژگيهايي است:
«در فضاي سايبر ،ما چت و بحث ميکنيم و به مراودات عقالني دست ميزنيم،
اعمال تجاري انجام ميدهيم ،دانشمان را مبادله ميکنيم ،حمايت عاطفي
ميکنيم ،طرحريزي ميکنيم ،دچار آشفتگي فکري ميشويم ،شايعه ميسازيم،
دشمني ميکنيم ،عاشق ميشويم ،دوستاني پيدا ميکنيم يا آنها را از دست
ميدهيم ،گيم و متاگيم بازي ميکنيم ،الس ميزنيم ،يک اثر هنري واال
ميسازيم و چرتوپرت ميگوييم» (بل 216 :2034،و  .)217امّا ،مهمّ آن
استکه بدانيم هر نوع انديشهاي دربارهي جماعتهاي سايبر بايد در بافتارِ
جهاني که ما در آن زندگي ميکنيم ،قرار داده شود؛ يعني :جماعتهاي مجازي
در جهاني متفاوت قرار ندارند .آنها بايد در بافت جغرافيايي جديد فرهنگي و
سياسي زمان ما ،واقع شوند (بل .)263 :2034،مفهوم فضاي مجازي نيز چنين
است .زيرا ،بايد در بافتاري مورد بازبيني قرار گيرد که همچنان دولت در آن،
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ساختْکاري چيره است .در اين معنا ،سعيدرضا عاملي از سياستهاي سلبي
چهارگانهي جوامع و دولتها در حوزهي سياستگذاري و برنامهريزي فرهنگي
و اجتماعي (تشويق به استفاده از سامانههاي نظارتي و کنترلي سطح خرد،
برنامهريزي بازدارنده در حوزهي قانونگذاري ،استفاده از سامانههاي نظارتي و
کنترلي سطح کالن ،و جلوگيري از استفاده از اينترنت) نام ميبرد که در کنارِ
سياستهاي ايجابي (توليد محتواي فرهنگي ديجيتال ،ديجيتاليکردن محتواهاي
فرهنگي آنالوگ ،و ايمنسازي فضاي ديجيتال و اينترنت) ميتوانند به دولتها،
نوعي چيرگي در فضاي سايبري و اينترنتي (عاملي )066-064 :2043،را
اعطاء کنند .دولتها ميتوانند هم از حيث فنّي ،هم از جنبهي قانوني ،و هم از
ديدگاه سياسيفرهنگي ،اينترنت را تنظيم و کنترل نمايند .امّا ،آنچه مهمّ است
آن استکه همراهِ با درهمشکستهشدن قانون و ظرفيت يک کشور براي کنترل
اينترنت« ،شيوهها و استانداردهاي جايگزين نظارتي ظاهر ميشوند»
(عاملي.)024 :2043،
در نوشتارِ خانيجزني ،از يک سو ،با مفهوم فضاي مجازي آشنا ميشويم
بهمعناي «مجموعههايي از ارتباطات دروني انسانها از طريق رايانه و وسائل
مخابراتي بدون درنظرگرفتن جغرافياي فيزيکي» (خانيجزني)26 :2033 ،؛ و
از ديگر سو ،با مفهوم دموکراسي الکتروني مواجه ميشويم که شهروند
( )Citizenرا به«شبکهوند» ( )Netizenتبديل ميکند؛ افرادي که وراي مکان
و زمان ،گرد هم ميآيند و عقايدشان را به اشتراک ميگذارند
(خانيجزني .)261 :2033،امّا ،ميتوان از نگاه مثبت و خوشبينانهي
خانيجزني در تعبير «اطّالعات بهمثابهي پول» (خانيجزني)263 :2033،
بهرهاي ديگر گرفت و نشان داد که اطّالعات هنوز در اختيار و در دستْرسِ
کساني استکه قدرت نظامي و سياسي و اقتصادي را با هم در دستانِ خود
تجميع کردهاند؛ يعني ،دولت .اين تعبير را استريت هم بهکار برده است« :از ديد
شماري از مفسّران ،تأثيري که حکومتها ،بر کار رسانههاي فراگير ميگذارند
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در قياس با اثرگذاري نسل جديد شيوخ صاحب رسانه بر کار آنها ،هيچ است»
(استريت.)232 :2032،
کتابِ حکومتِ ديجيتال نيز مشحون از گفتارها است دربارهي پديدارهاي
با پسوند الکترونيک ،که به طور مفصّل و با تمسّک به مطالعههاي موردي و
کاوشهاي دقيق دربارهي آنها صورت پذيرفته است .امّا ،در مجموع ،آنچه
بنمايهي کتاب قرار گرفته و سراسر آن در راستاي تقويت هدف اصلي نگارش
کتاب است ،چيزي نيست جز تکرار چندگونه و چندشکل اين عبارت که «هيچ
پاسخي براي پرسشِ چه انتظاري از حکومتگري الکترونيک وجود دارد،
سادهتر از اين نيست که گفته شود هدف از حکومتگري الکترونيک ،کارآتر
ساختن حکومت» ( )Chen, 2008, 16است .اين مقاله هم با همين چشمانداز
به موضوعِ فضاي مجازي و سياست مينگرد و خواستار آن ميشود که نگاهي
واقعبينانه به موضوع پيوند سياست و فضاي مجازي ايجاد گردد .اين واقعنگري
را با بهرهگيري از اصطالحِ «احساسي عميق از وجودِ مقبولِ قواعد بازي»
( )Hauss, 2006,33نزد مردمان يک جامعه ،بهکار ميبرد که جانشينِ خوبي
براي مفهومِ مشروعيت است.

يک) نارسايي معنايي واژهي مشروعيت
واژهي  Legitimacyبهمعناي حقِّ حکمراني ( )Right to Ruleاست
) .)Sodaro, 2008, 103مشروعيت ( )Legitimacyبرگرفته از
 legitimareالتين (بهمعناي اعالم قانونيبودن) و اين واژه ،نيز ،برگرفته از
 legemبهمعناي قانون مکتوب است .امّا ،در زبان فارسي ،واژهي رسايي نيست
و نشانگر آنچيزي نيست که در انديشهي سياسي متجدّدانه همهگير شده است.
–  E- governance , E –Voting , E – Citizenship , E – Citizen , E – Public , E
Petitioning , E – Enabling , E-Democracy.
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در فلسفهي سياسي مدرن Legitimacy ،به يک نظم يا فرمان خصلت اقتداري
يا الزامي ميدهد ،و به اين ترتيب ،قدرت را به اقتدار بدل ميکند .درواقع،
مشروعيت« ،باوري استکه سبب ميشود ،فرمانبران ،فرمانهاي
دستوردهندگان را حقِّ حاکمان ،بهشمار آورند» (.)Barrington, 2010, 6
ولي ،بهتر است بهجاي اين واژه ،در زبان فارسي ،از کلمهي ديگري بهره بگيريم
که نشانگرِ بنمايهي واقعي مفهومي باشد که بهکار گرفته ميشود .پرسش
اساسي اين است که چرا شهروندان بايد براي پذيرش اقتدارِ حکومت احساسِ
تکليف کنند؟ آيا شهروندان موظّفاند به دولت احترام بگذارند و از قوانين آن
اطاعت کنند؟
امروزه ،نوع و محتواي پرسشِ همپيوند با چرايي فرمانبري از دستورهاي
حکومت تغيير يافته است ،زيرا ،پرسشهاي اساسي فلسفهي سياسي ،بهلحاظ
تاريخي ،دوگونه بوده است :الف) چه کسي بايد حکومت کند؟ در اين پرسش،
مردم يا فرمانبران حقّي ندارند که تعيين کنند که چه کسي بايد فرمانروا
باشد .ب) چگونه بايد حکومت کرد؟در اين پرسش ،شهرونداناند که تعيين
ميکنند زمامدار چگونه بايد حکومت کند .پرسشِ درست و بِهَنگام امروزين اين
استکه «چگونه ميتوان از شرّ يک حکومت بد خالص شد» .پرسش و پاسخي
از اين سنخ بر يک پيشفرض استوار است :خاصيت ذاتي قدرت هژمونشدن
است .پس اگر قدرت بهدست ميآيد (کسب) ،و قدرت نگهداشته ميشود
(حفظ) ،و قدرت افزون ميشود (افزايش) ،ويژگي هژمونيک قدرت به ما
ميگويد که نظامهاي سياسي و حکومتها و دولتها مدام در جستوجوي
تطويلِ عمر خود و درازْآهنگشدنِ نظم و انتظامي هستند که «بههر دليل»،
اکنون ،برساخته شده است .پس پايايي و بقاي عمر يک نظام سياسي
( ،)Longevityپديداري مهمّتر از مشروعيت است که صرفاً پايهاي قانوني
دارد (پيدايش قوانين اساسي به منزلهي مکتوبات مدوّن زمامدارانه) و واکنشي
است (در پاسخ به حذف انجيل و کتاب مقدّس از عرصهي زيستْسپهر سياسي
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و حقوقي و اجتماعي) .بنابراين ،آنچه در مورد حکومتها و نظامهاي سياسي
قابل اعتناء است ،ديرپايي و دوام و طول عمرِ آنها است .بقاي حکومت
مشتمل است بر سه مؤلفهي حقّانيت ( ،)Rightfulnessقانونيت
( ،)Lawfulnessو کارآمدي (.)Effectiveness
در دانشواژهي علوم سياسي ،بسا اوقات بوده که واژگاني همچون قدرت و
اقتدار و مشروعيت ،بهجاي همديگر به کار رفته است .تنسي اقتدار را قدرتي
ميداند که در آن مشروعيت يا قانونيت اعمال قدرت ،توسط ديگر بازيگران
موجود در صحنه ،پذيرفته شده باشد (تنسي .)72 :2074،هيوود قدرت را
توانايي تأثيرگذاري بر رفتار ديگران و اقتدار را حقّ انجام چنين کاري
(هيوود )27 :2037،ميداند ،ولي ،مشروعيت را بهطريقي ديگر ،عبارت از
اعطاي ويژگي اقتدارگرايانه و اجباري به فرمان و دستور تلقّي ميکند که در
آن ،قدرت به اقتدار (هيوود )06 :2037،تبديل ميشود .امّا ،در اين گوناگوني
تعريفها ،آنچهکه از منظر علومْسياسيخوانها اهميت يافته ،همان نگاهي
جامعهشناختي به واژهي مشروعيت است؛ يعني ،تمايل به اطاعت از يک سيستم
حکومتي بدون توجّه به اينکه اين حکومت ،چگونه بهوجود آمده است .از اين
منظر ،استدالل همپتن و هورتن درست استکه دولتهاي واقعي ظاهراً مخلوقِ
قولوقرارهاي صريح ميان شهروندان نيستند ،و قولوقرارهاي خيالي در
قراردادهاي فرضي نميتوانند اعطاءکنندهي فرمانروايي باشند (همپتن:2033،
227؛ هورتن 464 :2032،و  .)460فرمانروايي و فرمانبري نشأتگرفته از
مقولهي قدرت در سه سطح است :از راه توانايي به تصميمگيري يا نفوذگذاشتن
بر تصميمگيري؛ از راه توانايي به دستکاري در آنچهکه مردم ميانديشند و
ميخواهند (هيوود .)442 :2030،در همهي وجوه سهگانهي قدرت ،حکومت
بهعنوانِ دستگاه زمامداري سياسي جامعه حضور کامل دارد و از آن گريزي
نيست؛ دستگاهي که ،نمايندهي تامّ و کامل و نمونهي اصلي مقولهاي استکه
قرار است بهلحاظ سياسي شکل گيرد ،دستآورد عالي و کاملترين شکل تحقّق
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سازمان سياسي است ،و مقولهاي استکه وجود آن ،شرط الزم براي هر نمونهي
روشن از سازمان سياسي است ،از هر نوعي که باشد (مککالوم.)222 :2030،
حال ،آنچهکه بهنظر ميرسد روايتي درست از واژهي مشروعيت باشد ،نه
عبارت از جنبهي حقّاني و قانونيبخشيدن به فرايند اطاعت است ،بلکه ،تعريفي
است از مشروعيت که فقط اعتقاد به مشروعيت را دربرنداشته باشد .به سخن
ديويد بيتام« ،فقط وقتي ميتوان گفت قدرت مشروع استکه سه شرط وجود
داشته باشد :نخست ،قدرت طبق قواعد موجود و مستمرّ ،خواه بهصورت
مجموعهي قوانين رسمي يا موافقتهاي غيررسمي بهکار رود .دوم ،اين قواعد
را بايد بر حسب اعتقادات مشترک حکومت و حکومتشوندگان توجيه کرد.
سوم ،مشروعيت را بايد با بيان رضايت حکومتشوندگان نشان داد»
(هيوود .)423 :2030،بهنظر ميرسد بتوان ماهيتِ استداللِ همپتن را ،بهنحوي
باژگونه ،بهنفع آنچه در مقالهي پيشِرو جاري است بهکار گرفت .وي
مينويسد« :فرمانروايي هرچه باشد عين قدرت محض نيست .فرمانروايي
مربوط به شايستگي حکمراندن است ،و قدرت صرف براي تأمين اين شايستگي
کافي نيست» (همپتن .)40 :2033،حال ،ميتوان مفهومِ شايستگي حکمراندن
را بهمعناي تطويل زمامداري مدِّ نظر آورد .کسي که به پزشک رجوع ميکند،
براي آزمايش دانشِ طبابت پزشک تن به اين کار نميدهد ،بلکه ،ميخواهد به
رازِ ماندگاري بيشتر خود بيشتر پي ببرد.
بنابراين ،دولتي ،ديرپاتر است ـ و نمينويسيم مشروعتر و قانونيتر و
حقّانيتر ـ که بتواند با کارآمدي خود ،رضايتِ همگاني بيشتري را براي دوران
درازتري ،از محيط اجتماع کسب کند .به عنوان نمونه و با بهرهگيري از عبارتِ
«کاهش تمکينِ» ديويد هلد ميتوان گفت همهي گروههاي اجتماعي ،براي
کسب دستْمزدهاي باالتر ،حفظ مشاغل در بخشهاي صنعتي رو به افول،
نرخهاي سود باال ،نرخهاي سود پايين ،قيمتهاي پايين،و قيمتهاي باال
(هلد )014 :2073،دولت را تحت فشار ميگذارند و در اين مرحله ،اگر دولتْ
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درست و خوب عمل کرد ،رضايتمندي حاصل است و ديگر ،کسي به مبناي
نظري اطاعت و به پايهي ذهني حقّانيتِ دولت و فرمانروايان کاري ندارد .امّا،
واي به زماني که دولتْ نادرست و بد رفتار کند .آنگاه استکه در اذهان مردمِ
فرمانبر اين ذهنيت شکل ميگيرد که دولتي که نتوانسته است رضايت همگاني
را جلب کند ،شايستهي ماندگاري نيست و شايد هم از همان آغاز ،دولتي
حقّاني و مشروع و قانوني بهنظر نيايد .امّا ،از آنجاکه «سياست در همهجا با
ستيزه همراه است ،يعني نوعي کشمکش بين افرادي که ميکوشند به هدفهاي
متفاوتي دست يابند و خواستههاي متضادّي را برآورند» (رني،)22 :2072،
بنابراين جلبِ رضايتِ همگاني مردمانِ آرزوطلب سبب ميشود درجات
گوناگوني از رضامندي ،ميان مردمان حکومتشونده ،مطرح شود .يکي از
شيوههاي عيانساختنِ رضايتِ اجتماع سياسي از حکومتگران ابزاري است بهنام
انتخابات .ولي ،بايد دقّت کنيم معادلهي رضايت مساوي است با کارآمدي
حکومت و برابر است با ديرپايي حکومت ،زماني يک زنجيرهي محکم استدالل
فراهم ميآورد که پرسشهاي سهگانهي بقاي حکومتها ،يعني حقّانيت و
قانونيت وکارآمدي ،در رفتوبرگشتي پويا و آونگوار در حال بدهوبستانِ
تاريخمند باشند.
اين مسأله ،يادآور پرسشِ هيوود استکه اصالً «حکومت براي چيست؟»
(هيوود ) 137 :2034،و از اتّفاق ،پاسخ همو که حکومتها براي حفظ ثبات و
نظماند ،براي تأمين آسايش مادّياند ،براي تنظيم قواعد مربوط به شهروندي و
تنسيق پيوند فرد و دولتاند ،و براي منضبط ساختن و تعميمِ اصل تصميمگيري
برمبناي سنجههاي دموکراتيک (هيوود )141 - 137 :2034،پديدار شدهاند.
در اين راستا ،برخي بر اين عقيدهاند که انقالب اطّالعات ،به تمرکززدايي فراگير
قدرت در ميان دولتها منجر نگرديده است .تعبير کئوهين و ناي خواندني
است« :روندهاي ديگر ،دول قدرتمند کنوني را تقويت ميکنند .بسياري از
تحليلگران نظامي به انقالب در امور نظامي که با کاربرد فنّآوري اطّالعات
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ايجاد شده ،اشاره ميکنند .گيرندههاي فضايي ،سخنپراکني مستقيم ،رايانههاي
پرسرعت ،و نرمافزارهاي پيچيده ،توانايي جمعآوري ،دستهبندي ،پردازش،
انتقال و انتشار اطّالعات دربارهي رويدادهاي پيچيدهاي را که در سرتاسر يک
حوزهي جغرافيايي وسيع رخ ميدهند ،بههمراه ميآورند» (اُکُهان و ني:2032،
 244و .)203
بنابراين ،دولتها هم ،همراستا با تقويت فنّآوريها،قدرتمندتر شده و به
دفاع از حريم خود و تهاجم به حريم ديگران تواناتر گشتهاند .زيرا ،ميتوانيم از
برخي خصلتهايي که براي دموکراتيکشدن فضاي اطّالعاتي مجازي برشماري
شده است ،بهنفع کارويژهها و کردارهاي مقبوليتسازِ دولتها نيز بهره بگيريم.
به عنوان نمونه ،اين استدالل را که «درخواست فزاينده براي شفافيت که از
سوي شهروندان در رابطه با انواع مختلف سازمانهايي که با آنها در رابطه
هستند عنوان ميشود ،امروزه در پرتو تکنولوژي اطّالعات ،پاسخهاي نويني
پيدا کرده است .رقميشدن (ديجيتال) اطّالعات ،متون حقوقي ،گزارشهاي
جلسات بحث ،مطالعات و مباني نظري تصميمگيريها ،همه سبب گشته
استکه دسترسي همگان به اطّالعات بيشتر باشد» (محسني،)226:2033،
ميتوان در جهتي معکوس هم بهکار گرفت .زيرا ،دولتها هم با بهرهگيري از
تمام ابزارهاي فنّآورانه توانستهاند بسياري از کارهايي را که شهروندان
ميبايست انجام دهند ،سادهتر سازند و براي آنان ،آرامش و اوقات فراغت
بيشتر و مناسبتري را فراهم آورند ،کاريکه سبب رضايتمندي بيش از
پيش شهروندان ميگردد.

دو) دولت الکترونيک
دولت الکترونيک به استفادهي دولت از فنّآوري اطّالعات براي
جابهجايي اطّالعات بين مردم ،سازمانها ،بازار و ديگرْ ارکان دولتي گفته
ميشود .دولت الکترونيک ممکن است توسّط قوّهي مقنّنه ،قوّهي
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قضائيه يا قوّهي مجريه بهکار برده شود تا بهرهوري داخلي را بهبود بخشد،
خدمات عمومي را ارائه دهد يا روندهاي دولتي مردمگرا را براي مردم فراهم
کند .کارويژههاي دولت الکترونيک چنين است :در دسترس بودن دولت براي
شهروندان در  42ساعت و هفت روز هفته جهت ارائهي خدمات ،ارتباط تمامي
نهادهاي دولتي با مردم از طريق بسترهاي مناسب مخابراتي و اينترنت ،استفاده
از فنّآوري ديجيتال در نهادهاي دولتي ،و استفاده از فنّآوري ديجيتال در جهت
کاهش هزينهي خدمات دولتي .بهديگر سخن ،هرگاه خدمات و اطّالعات دولتي
از طريق اينترنت يا ساير رسانههاي الکترونيک بهصورتِ ساختاري،
غيرسلسلهمراتبي ،غيرخطّي و دوطرفه ،بهصورتِ بيستوچهارساعته و در هفت
روز هفته ارائه شوند ،دولت الکترونيک ايجاد شده است« .دولت الکترونيک،
بهمعناي استفادهي دولتي از شبکهي گستردهي جهاني ،با هدف ارائهي خدمات
به شهروندان و برقراري امکان تعامل الکترونيک شهروندان با سازمانها در
سطوح مختلف دولت از طريق اينترنت ،پست الکترونيک ،ويدئو کنفرانس و
ساير روشهاي ديجيتالي بهکاررفته است» (اسالمي.)24 :2042 ،
دولت الکترونيک با کاهش مشکالت بوروکراتيک ،راه و رسمي جديد در
عرصهي ارتباطات بين دولت و شهروندان در جهت رفع احتياجات آنها است.
به همين جهت ،دولت الکترونيک راه و روشي جديد براي ادارهي حکومت است
و براي همگامشدن با جامعهي جهاني ،هيچ گريزي از آن نيست .مزاياي دولت
الکترونيک از اين قرار است :افزايش کميت و کيفيت خدمات دولتي ،افزايش
ساعات کاري مجازي مؤسّسات دولتي بهصورت  42ساعته ،ايجاد فرصتهاي
برابر براي همه در جهت استفاده از خدمات دولتي ،بهروز بودن خدمات دولتي،
تمرکز بيشتر خدمات دولتي بر نيازهاي شهروندان ،تسهيل روابط تجاري و
اداري بخش خصوصي با دولت ،کاهش هزينههاي بخش خصوصي و دولت،
کاهش حجم بدنهي دولت ،کاهش تخلّفات اداري در دولت ،افزايش اعتماد
مردم به دولت ،تقويت پايههاي دموکراسي ،ادارهي مؤثّرتر حکومت .برخي بر
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اين باوراند که تمايلِ ذاتي فنّآوري ديجيتال به قدرتمند ساختن شهروندان
است ،از طريقِ فراهمساختن امکان دسترسي مستقيم به اطّالعات مربوط به
حکومت در خانههاي شهروندان ،افزايش فراوان سرعت ارتباط به همراه کاهش
چشمگير هزينههاي آن ،افزايش کميت و کيفيت تعامل و ارتباط کالمي/
تصويري ميان شهروندان ،بهکارگيري روشهاي نوين مباحثه و مناظره و
توانمندسازي بيش از پيش شهروندان ،پشتسر گذاشتن محدوديتهاي فضا و
مکان و زمان توسّط شهروندان ،و پويايي فنّآوري ديجيتال بر فراز کنترل
حکومتها و بيمعنيسازي مرز ملّي و سانسور.
پيدايش پديداري بهنام شهر الکترونيک و همگانيسازي آگاهيها در
زمينههاي گونهگوني چون ماليات ،بورس ،نرخ مبادلهها ،گذران اوقات فراغت،
ثبتنامها ،پرداخت قبضها ،انجام امور بانکي ،گردهماييهاي بدون نياز به
حضور فيزيکي ،و امضاي الکترونيک ،بهنوعي سبب شده است کارويژهي
قديمي دولتها در راه ايجاد و گسترش رفاه عمومي ،معنايي عينيتر و دقيقتر
بيابد .بيگمان ،پيدايش کيف پول الکترونيک ( )E-Cashدر همهي وجوه آن،
منجر به کاهش هزينهها ،رفتوآمدها ،ترافيک ،شلوغي ،انواع خستگيها و
بيماريها ،و افزايش سرعت انجام کار و ساعات و اوقات فراغت شده است.
هرگاه ،سرسامها و نگرانيها ،بههر دليل ،کاهش يابند ،حرکت يک جامعه
بهسوي تقويت بنمايههاي پديدارشدنِ يک جامعهي سالم سريعتر خواهد بود.
اين مورد ،تنها ،بخشي از فرآيندي استکه به دولتها کمک ميکند تا
عملکردهاي خود را درستتر ،جامعتر ،دقيقتر ،و پرسرعتتر از آنچه تاکنون
معمول بوده است انجام دهند .يک مقايسه ميان شيوهي ثبتنام در انواع
کنکورهاي سراسري گذشته و حال ،بههمراهِ شيوهي اعالم نتايج و نحوهي
انتخاب رشته ،به ما نشان ميدهد که صرفنظر از حقّانيبودن يک نظام سياسي،
مسألهي آسايش و آرامش رواني برآمده از فرآيندهاي بسيارْ تسهيلشدهي ناشي
از فنّآوريهاي موجدِ فضاي مجازي ،تا چه ميزان ميتواند شهروندان را نسبت
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به انجامِ بهينهي وظايفِ نهادينِ دولتها ،خوشبين و راضي سازد .جنبهي سلبي
اين موضوع ،البتّه قدرتمندتر از جنبهي ايجابي آن است ،زيرا،در فضاي عدمِ
وجودِ اين فنّآوريها ،ميشود مشاهده کرد که شهروندان و کاربران ،ناکارآيي
را حاصل حقّانينبودن و قانوني نبودن نظام سياسي ،تلقّي ميکنند.
استريت ،با بهرهگيري از ابزارهاي موجود در فضاي مجازي يا تعبيرِ کنترل
از راه دور،دو برهان گونهگون را براي موجّهسازي آنچه دموکراسي الکترونيک
خوانده شده است ،بهکار ميگيرد« :از ديد شماري از اينها ،فنّآوري ،تنها ابزار
بهبودبخشي به شکل کنوني دموکراسي ليبرال را فراهم ميآورد .از ديد شماري
ديگر،فنّآوري ،فراهمآورندهي فرصتي براي ايجاد و داشتن نوعي دموکراسي
جديد يا بهتر بگوييم نوعي دموکراسي قديم ،مانند دموکراسي شهر آتن يونان
باستان است؛ رأيدادن به روشي الکترونيک ،فراهمآورندهي فرصت بازگشت به
يونان باستان است» (استريت .)037:2032،امّا ،درحقيقت ،محتواي آنچه که
دموکراسي جديد خوانده ميشود ،بدون فهم کردارهاي موجود در دولتي که
بناست دموکراسي در آن ،پياده شود ،ممکن نيست .اين نکته ،به تعبيري ديگر،
در نوشتهي نيوتون و وندث يافت ميشود .آنان بر اين باوراند که فنّآوريهاي
ارتباطي قديمي ،به شکاف دانش و آگاهي ميان دارا و ندار (افرادِ داراي
تحصيالت ،عالقهمند به شناخت و فهم و دنبالکردن توسعهي سياسي ،از افراد
فاقد تحصيالت و بيتمايل به آنها) منجر ميشود .امّا ،به گمان برخي،
ارتباطات الکترونيک جديد ،شکاف آگاهي و دانش را از بين ميبرد؛ نکتهاي که
نيوتون و وندث با آن به مخالفت ميپردازند :تاکنون ،شواهد کمي در اين
ارتباط است .درحقيقت اين فنّآوريهاي جديد عموماً الگوهاي قديمي را
تقويت کردهاند« ،زيرا ،افراد ثروتمند و تحصيلکرده ،نخست بيش از همه ،از
آن استفاده ميکنند .تاکنون نخبگان سياسي در بيشتر دموکراسيها از
ارتباطات دوسويه و چندرسانهاي براي اهداف سياسيشان کمتر استفاده کردهاند.
جوانترين نسلها ،از ارتباطات چندرسانهاي ،بهعنوان يک الگوي جديد جذّاب،
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بيشتر استفاده ميکنند و با تغيير و تحوّلشان ،از آنها براي اعمال نفوذ
سياسي ،استفاده ميکنند» (نيوتون و وندث.)420 :2043،
پس ،به چند دليل ،دولتها ،هنوز شکل عمدهي قدرت سياسي سازمانيافته
بهشمار ميروند؛ تا جاييکه قضيهي «دولتها ،ادامه مييابند» ،از قدرت
توجيهي شگفتي برخوردار است« :بازيگران عمده در جنگهاي مدرن،
ايجادکنندهي نهادهاي بينالمللي و فراملّي حکومتي و نظارت بر آنها،
بهعهدهداشتن مسئوليت بيشترين خدماترساني عمومي به شهروندان،
جمعآوريکنندهي ميزان زيادي پول از طريق ماليات ،بر عهده داشتن مسئوليت
دفاع از سرزمي ن و شهروندان و بقاء حقوق و نظم داخلي ،مشخّصساختن حقوق
و وظايف شهروندان ،تصميمگيري دربارهي حيات و سرنوشت اقتصادي افراد در
داخل خاک کشور ،صادر کردن گذرنامه و مدارک مسافرت براي شهروندان،
نظارت و نفوذ بر کمابيش همهي جنبههاي حيات روزمرّهي شهروندان با قوانين
رو به افزايش خود» (نيوتون و وندث244 :2043،و.)240

نتيجهگيري
تضاد ميان دولت الکترونيک و دموکراسي الکترونيک ،همان جنگِ قديمي
شهروند و دولت و يا همان نبردِ پيشين ميان فرمانبر و فرمانروا است.
بهرهگيري دولت از فنّآوري اطّالعات ممکن است مشخّصاً دموکراتيک يا
تقويتکنندهي دموکراسي نباشد ،امّا ،درعينحال ،اکثر دولتهاي دموکراتيک
ابتکاراتي براي قرار دادن اسناد و مدارک بهصورت آنالين ،و ارائهي اطّالعات
درخصوص خدمات عمومي و حقوق شهروندان بهشکل الکترونيک ،و آگاهي
جستن از عقايد رأيدهندگان در خصوص طيف گستردهاي از مسايل پديدار
ساختهاند .مسئوليت و پاسخگويي بيشتر دولت ،تنها در گرو کنشگري
شهروندان نيست ،بلکه ،مستلزم رفتار متقابل از طرف خودِ دولت هم هست.
افزون براين ،اين تنها دولت استکه ميتواند نابرابريهاي منابع و امکانات را
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در ارتباط با اين فنّآوري جديد ،که بازار آنرا بازتوليد مينمايد ،اگر تشديدش
نکند ،کم نمايد .حقّانيت در پاسخ به اين پرسش مطرح ميگردد که نقطهي آغاز
تشکيل و تأسيسِ يک نظام سياسي ،بر چه مبنايي است .قانونيت در پاسخ به
اين پرسش مطرح ميگردد که يک حکومت يا نظام سياسي ،چگونه اوامر
زمامدارانهي خود را در جامعه ،رواج ميدهد .و کارآمدي در پاسخ به اين
پرسش مطرح ميگردد که يک حکومت چگونه ميتواند مربّع نيازهاي جامعه
انساني را (آزادي ،امنيت ،رفاه ،و عدالت) بهدرستي برآورده نمايد و جامعهي
تحتِ امر خود را در قياس با ديگر جامعهها به پيشرفت برساند .حال،
پرسشهاي سهگانهي نگارنده در پيوند با دولت الکترونيک ،سرنوشتي اينچنين
مييابند :حقّانيت ،به بازتوليد ادّعايي با نقش و کارويژهي توجيهکنندگي مختصّ
ميگردد؛ قانونيت به بازتوليد نمايشي با نقش و کارويژهي آمادهسازي براي
کارآمدي اختصاص مييابد؛ و کارآمدي به افزونسازي و بازيابي اعتبار با نقش
و کارويژهي بازسازي حقّانيت و بازتوليد قانونيت ،ويژه ميشود .امّا ،پيوند ميانِ
دموکراسي ديجيتال و پرسشهاي سهگانه سرنوشتِ ديگري مييابد :حقّانيت با
کارويژهي بهزوالرساندنِ بنمايهي دليلِ وجودي دولت کماثر ميگردد؛ قانونيت
به نکتهسنجي ايرادگيرانه با کارويژهي کاستن از حشمت دولت سرانجام
ميگيرد؛ و کارآمدي به افزونسازي و برجستهساختن نقطهضعفهاي نظام
سياسي منجر ميشود .درواقع ،قدرت از طريقِ تکنولوژي روانِ فرمانْبران را
زيرِ سيطرهي خود ميگيرد و به بازسازي پيوستهي دليلِ حکومتگري خود
ميپردازد.
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